Oficiālās statistikas programma 2019. – 2021. gadam
1. tabula. Oficiālās statistikas saraksts

Nr.p.k.

Oficiālās statistikas (apsekojuma vai
aprēķina) nosaukums

1
2
1. Nacionālo kontu sistēma
1.1.
Nefinanšu konti

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Statistikas iestāde, kura ir Oficiālās statistikas
atbildīga par oficiālās
publicēšanas
statistikas nodrošināšanu
periodiskums

3
Centrālā statistikas pārvalde gads

4

Datu iegūšanas veids un avoti

2019

2020

2021

Statistikas publicēšanas termiņš

Statistikas publicēšanas veids
M = mājaslapā,
P = publikācija,
i = preses ziņojums

5

6

7

8

9

10

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts
kases, Valsts ieņēmumu dienesta,
Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas
un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
datus

X

X

X

X

X

X

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts
kases datus

X

X

X

Vispārējās valdības sektora nefinanšu
Centrālā statistikas pārvalde gads
konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie
dati)

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts
kases datus

X

X

X

Vispārējās valdības sektora nefinanšu
konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie
dati)

Centrālā statistikas pārvalde gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts
kases datus

X

X

X

Vispārējās valdības sektora nefinanšu
konti: nodokļu ieņēmumi
Vispārējās valdības sektora nefinanšu
konti: izdevumi pēc funkcionālajām
kategorijām (COFOG)

Centrālā statistikas pārvalde gads

X

X

X

X

X

X

Vispārējās valdības sektora finanšu
konti

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas
ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

Vispārējās valdības sektora parāds

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes un Valsts kases datus

X

X

X

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas
ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas
ministrijas un Valsts kases datus

X

X

X

X

X

X

Ceturkšņa nefinanšu konti

Vispārējās valdības sektora nefinanšu
konti: ieņēmumi un izdevumi

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

Centrālā statistikas pārvalde gads

Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa Centrālā statistikas pārvalde gads
notifikācija

Valsts budžeta deficīta un parāda
oktobra notifikācija

Centrālā statistikas pārvalde gads

Iekšzemes kopprodukts no ražošanas
aspekta

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Zemkopības ministrijas, Latvijas
Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas datus

aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas un
Valsts kases datus
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts
kases datus

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Zemkopības ministrijas, Latvijas
Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas datus

21 mēneši pēc pārskata gada beigām - 30.09.2019.

M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/ Iekšzemes
kopprodukts/Sektoru konti
M - http://ec.europa.eu/eurostat

85. dienā pēc pārskata ceturkšņa beigām - 26.03.2019.,
21.06.2019., 23.09.2019., 20.12.2019.

M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/ Iekšzemes kopprodukts
M - http://ec.europa.eu/eurostat

08.01.2019., 18.04.2019., 28.06.2019., 18.10.2019.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Ekonomika un finanses/Valdības finanses
M - http://ec.europa.eu/eurostat

18.04.2019.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Ekonomika un finanses/Valdības finanses
M - http://ec.europa.eu/eurostat

18.10.2019.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Ekonomika un finanses/Valdības finanses
M - http://ec.europa.eu/eurostat

18.10.2019.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Ekonomika un finanses/Valdības finanses
M - http://ec.europa.eu/eurostat
M - www.csb.gov.lv sadaļa Ekonomika un finanses/Valdības finanses
M - http://ec.europa.eu/eurostat

11.01.2019.

08.01.2019., 18.04.2019., 28.06.2019., 18.10.2019.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Ekonomika un finanses/Valdības finanses
M - http://ec.europa.eu/eurostat

08.01.2019., 18.04.2019., 28.06.2019., 18.10.2019.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Ekonomika un finanses/Valdības finanses
M - http://ec.europa.eu/eurostat

18.04.2019.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Ekonomika un finanses/Valdības finanses
M - http://ec.europa.eu/eurostat
i - Valsts budžeta deficīta un parāda 2019.gada aprīļa notifikācijas
rezultāti www.csb.gov.lv

18.10.2019.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Ekonomika un finanses
M - http://ec.europa.eu/eurostat
i -Valsts budžeta deficīta un parāda 2019.gada oktobra notifikācijas
rezultāti, www.csb.gov.lv

2 mēneši pēc pārskata ceturkšņa beigām - 28.02.2019.,
31.05.2019., 30.08.2019., 29.11.2019.

M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/ Iekšzemes kopprodukts
M - http://ec.europa.eu/eurostat
i - www.csb.gov.lv

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Iekšzemes kopprodukta komponentes no Centrālā statistikas pārvalde gads
ražošanas aspekta

Iekšzemes kopprodukta komponentes no Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
izlietojuma aspekta
gads

Iekšzemes kopprodukta komponentes no Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
ienākumu aspekta
gads

Nacionālais kopienākums

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts
kases, Valsts ieņēmumu dienesta,
Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas
un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
datus

X

X

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts
kases, Valsts ieņēmumu dienesta,
Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas
datus

X

X

X

2 mēneši pēc pārskata ceturkšņa beigām - 28.02.2019.,
M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/ Iekšzemes kopprodukts
31.05.2019., 30.08.2019., 29.11.2019.
M - http://ec.europa.eu/eurostat
Revidēts gads: 21 mēneši pēc pārskata gada beigām - 30.09.2019. i - www.csb.gov.lv

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts
kases, Valsts ieņēmumu dienesta,
Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas
datus

X

X

X

2 mēneši pēc pārskata ceturkšņa beigām - 28.02.2019.,
M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/ Iekšzemes kopprodukts
31.05.2019., 30.08.2019., 29.11.2019.
M - http://ec.europa.eu/eurostat
Revidēts gads: 21 mēneši pēc pārskata gada beigām - 30.09.2019. i - www.csb.gov.lv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes un Latvijas Bankas datus

Komersantu finanšu rādītāji

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

ekonomiski aktīvo sabiedrību izlases
apsekojums

1.17.2.

Komersantu finanšu rādītāji

Centrālā statistikas pārvalde gads

ekonomiski aktīvo sabiedrību pilns
apsekojums, Centrālās statistikas pārvaldes
un Valsts ieņēmumu dienesta dati

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

Līzinga un faktoringa portfelis

Lauksaimniecības ekonomiskie konti

Reģionu pievienotā vērtība

Valsts parāda struktūra

Pensiju saistību aprēķini

Reģionālais iekšzemes kopprodukts

Piedāvājuma - izlietojuma tabulas

Sabiedrību finanšu analīzes rādītāji

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes apsekojumu datus, Lauku
atbalsta dienesta un SUDAT datus

Centrālā statistikas pārvalde gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes apsekojumu datus, Valsts
ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus

Centrālā statistikas pārvalde gads

Centrālā statistikas pārvalde gads

Centrālā statistikas pārvalde gads

Centrālā statistikas pārvalde gads

Vispārējās valdības darījumi (datu
Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis
pirmreizējā publicēšana paredzēta 2019.
gada 4. ceturksnī)
2. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
2.1.
Aizsardzības un drošības jomas
Iepirkumu uzraudzības
gads
iepirkumu rādītāji
birojs
1.26

ekonomiski aktīvo līzinga sabiedrību pilns
apsekojums

Agroresursu un ekonomikas gads
institūts

Centrālā statistikas pārvalde gads

M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/ Iekšzemes
kopprodukts/Sektoru konti
M - http://ec.europa.eu/eurostat

X

1.17.1.

1.18.

21 mēneši pēc pārskata gada beigām - 30.09.2019.

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes apsekojumu datus un Valsts
kases datus
aprēķini, izmantojot Labklājības
ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras, Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas datus
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes apsekojumu datus, Valsts
ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts
kases, Valsts ieņēmumu dienesta,
Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas
un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
datus

X

X

X

aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta datus

X

X

X

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts
kases datus

X

X

X

X

X

X

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu
likuma pasūtītāju pilns apsekojums par
veiktiem iepirkumiem izmantojot pasūtītāju
iesniegtos datus

2 mēneši pēc pārskata ceturkšņa beigām - 28.02.2019.,
M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/ Iekšzemes
31.05.2019., 30.08.2019., 29.11.2019.
kopprodukts/Sektoru konti
Revidēts gads: 21 mēneši pēc pārskata gada beigām - 30.09.2019. M - http://ec.europa.eu/eurostat
01.03.2019., 30.05.2019., 23.08.2019., 22.11.2019.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Uzņēmumi/ Uzņēmējdarbības finanses

provizoriskie dati: 29.11.2019.
galīgie dati: 15.05.2020.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Uzņēmumi/ Uzņēmējdarbības finanses

provizoriskie dati - 22.02.2019., 17.05.2019.,
16.08.2019.,15.11.2019.
galīgie dati - 15.03.2020.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Uzņēmumi/ Uzņēmējdarbības finanses

Pārskata gada 12. mēn. - 1. prognoze (Eurostat); provizoriski dati - M - http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database
n+1 gada augusts (ZM); precizētā - n+1 gada oktobris (publicē
M - Latvijas lauksaimnieciba un lauki.
Eurostat)
http://www.zm.gov.lv/?sadala=739
24 mēneši pēc pārskata gada beigām - 30.12.2019.

M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/ Iekšzemes
kopprodukts/Reģionu konti
M - http://ec.europa.eu/eurostat

6 mēneši pēc pārskata gada beigām, publicē Eurostat

M - http://ec.europa.eu/eurostat

21.02.2019.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Ekonomika un finanses/Valdības finanses
M - http://ec.europa.eu/eurostat

24 mēneši pēc pārskata gada beigām - 30.12.2019.

M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/ Iekšzemes
kopprodukts/Reģionu konti
M - http://ec.europa.eu/eurostat

36 mēneši pēc pārskata gada beigām - 30.12.2019.

M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/ Iekšzemes kopprodukts
M - http://ec.europa.eu/eurostat

provizoriskie dati: 29.11.2019.
galīgie dati: 15.05.2020.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Uzņēmumi/ Uzņēmējdarbības finanses

30.12.2019.

M - www.csb.gov.lv sadaļa Ekonomika un finanses/Valdības finanses

līdz 31.07. par iepriekšējo atskaites periodu un līdz 31.10. nosūtīt M - https://www.iub.gov.lv/lv/node/554;
Eiropas Komisijai
M - https://www.iub.gov.lv/lv/node/553

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu
un darbības rādītāji
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību
finanšu un darbības rādītāji
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un
alternatīvo ieguldītāju pārvaldījumā
esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji

Finanšu un kapitāla tirgus
komisija
Finanšu un kapitāla tirgus
komisija
Finanšu un kapitāla tirgus
komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

ceturksnis

pilns apsekojums

ceturksnis

pilns apsekojums

Banku individuālie publiskie finanšu un
darbības rādītāji
Banku konsolidētie publiskie finanšu un
darbības rādītāji
Banku konsolidētie finanšu un darbības
rādītāji
Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību
finanšu un darbības rādītāji
Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību
finanšu un darbības rādītāji

Finanšu un kapitāla tirgus
komisija
Finanšu un kapitāla tirgus
komisija
Finanšu un kapitāla tirgus
komisija
Finanšu un kapitāla tirgus
komisija
Finanšu un kapitāla tirgus
komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

ceturksnis

pilns apsekojums

ceturksnis

pilns apsekojums

ceturksnis

pilns apsekojums

ceturksnis

pilns apsekojums

Vispārējās valdības darījumi

Valsts kase, Finanšu
ministrija

mēnesis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

aprēķins, izmantojot Valsts kases
administratīvos datus
X

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

Centrālās valdības darījumi

Centrālās valdības parāds

Krājaizdevu sabiedrību finanšu un
darbības rādītāji
Privāto pensiju fondu un privāto pensiju
plānu finanšu rādītāji
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu
pārvaldīšana
Elektroniskās naudas iestāžu
(licencēto/reģistrēto) finanšu un
darbības rādītāji
Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto)
finanšu un darbības rādītāji

Valsts kase, Finanšu
ministrija

mēnesis

Valsts kase, Finanšu
ministrija

mēnesis

Finanšu un kapitāla tirgus
komisija
Finanšu un kapitāla tirgus
komisija
Finanšu un kapitāla tirgus
komisija
Finanšu un kapitāla tirgus
komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

ceturksnis

pilns apsekojums

ceturksnis

pilns apsekojums

gads

pilns apsekojums

Finanšu un kapitāla tirgus
komisija

gads

Noguldījumu garantiju fonda bilance

Finanšu un kapitāla tirgus
komisija
Apdrošināto aizsardzības fonda bilance Finanšu un kapitāla tirgus
komisija
Informācija par darījumiem ar
Valsts akciju sabiedrība
privatizācijas sertifikātiem
"Privatizācijas aģentūra"

Azartspēļu un izložu rādītāji

aprēķins, izmantojot Valsts kases
administratīvos datus

aprēķins, izmantojot Valsts kases
administratīvos datus

pilns apsekojums

ceturksnis

pilns apsekojums

nedēļa,
mēnesis

aprēķini, izmantojot privatizācijas
sertifikātu tirgus starpnieku sniegto
informāciju un VAS "Privatizācijas
aģentūra" privatizācijas sertifikātu kontu
uzskaites sistēmā esošos datus
pilns apsekojums

Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcija

ceturksnis,
gads

2.22.

Preču un pakalpojumu loteriju
statistiskie rādītāji

Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcija

ceturksnis,
gads

pilns apsekojums

2.23.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu rādītāji

Iepirkumu uzraudzības
birojs

gads

izlases apsekojums; likuma piemērošanas
izņēmumi (dati par visiem virs un zem ES
līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma
līgumiem) un noslēgtie iepirkuma līgumi
(dati par visiem zem ES līgumcenu sliekšņa
noslēgtiem iepirkuma līgumiem),
respondentu loks balstīts uz Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
subjektiem

M - www.fktk.lv Statistika

līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa otrā mēneša 10. darba
dienai
līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa otrā mēneša 10. darba
dienai
līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 20. darba
dienai
līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa otrā mēneša 10. darba
dienai
līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa otrā mēneša 10. darba
dienai

M - www.fktk.lv Statistika

mēnesis- nākamajā darbdienā pēc nākamā mēneša 15. datuma
(izņemot gada pēdējā mēneša pārskatu, kurš publicējams
nākamajā darbdienā pēc nākamā mēneša 20. datuma);

M - https://www.kase.gov.lv/en sadaļā Reports SDDS FISCAL
DATA Time series General government operations

mēnesis- nākamajā darbdienā pēc nākamā mēneša 15. datuma
(izņemot gada pēdējā mēneša pārskatu, kurš publicējams
nākamajā darbdienā pēc nākamā mēneša 20. datuma)

M - https://www.kase.gov.lv/en sadaļā Reports SDDS FISCAL
DATA Time series Central government operations

mēnesis- nākamajā darbdienā pēc nākamā mēneša 15. datuma
(izņemot gada pēdējā mēneša pārskatu, kurš publicējams
nākamajā darbdienā pēc nākamā mēneša 20. datuma)

M - https://www.kase.gov.lv/en sadaļā Reports SDDS FISCAL
DATA Time series Central government debt

M - www.fktk.lv Statistika

M - www.fktk.lv Statistika
M - www.fktk.lv Statistika

M - www.fktk.lv Statistika
M - www.fktk.lv Statistika
M - www.fktk.lv Statistika
M - www.fktk.lv Statistika

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 5. darba
dienai
līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 5. darba
dienai
līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 5. darba
dienai
līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 15. darba
dienai

X

X

X

līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 15. darba M - www.fktk.lv Statistika
dienai

X

X

X

X

X

X

pilns apsekojums

ceturksnis

līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa otrā mēneša 10. darba
dienai
līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 5. darba
dienai
līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 5. darba
dienai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M - www.fktk.lv Statistika
M - www.fktk.lv Statistika
M - www.fktk.lv Statistika

līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 5. darba
dienai
līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 5. darba
dienai
katru nedēļu, katru mēnesi Latvijas Vēstnesī saskaņā ar MK
03.01.2017 noteikumu Nr. 12 56.3. un 57. punktu

M - www.fktk.lv Statistika

par azartspēlēm - viens mēnesis pēc pārskata ceturkšņa beigām;
par izlozēm - pēc VAS "Latvijas Loto" finanšu informācijas
publicēšanas mājaslapā www.latloto.lv.

M - www.iaui.gov.lv/STATISTIKA;
i - www.iaui.gov.lv.

viens mēnesis pēc pārskata ceturkšņa beigām

M - www.iaui.gov.lv/STATISTIKA;
i - www.iaui.gov.lv.

līdz 31.07. par iepriekšējo atskaites periodu (datu publicēšanas
kalendārā noteiktā termiņā)

M - https://www.iub.gov.lv/lv/node/553

M - www.fktk.lv Statistika
M - www.pa.gov.lv sadaļa "Privatizācijas sertifikāti",
P - https://www.lv.lv/

2.24.

2.25.

2.26.

Publisko iepirkumu rādītāji

Paziņojumu publikāciju statistikas
rādītāji

Publiskās un privātās partnerības
iepirkumu rādītāji

3. Ārējā tirdzniecība
3.1.
Preču ārējās tirdzniecības statistika

4. Cenu statistika
4.1.
Saskaņotais patēriņa cenu indekss

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu
indekss

Iepirkumu uzraudzības
birojs

Iepirkumu uzraudzības
birojs

Iepirkumu uzraudzības
birojs

gads

izlases apsekojums; likuma un procedūras
piemērošanas izņēmumi (dati par visiem
virs un zem ES līgumcenu sliekšņa
noslēgtiem iepirkuma līgumiem), faktiski
izlietotie naudas līdzekļi, respondentu loks
balstīts uz Publisko iepirkumu likuma
subjektiem

ceturksnis,
pilns apsekojums par visiem paziņojumu
gads, reizi trijos gados publikāciju datiem (respondentu loks
balstīts uz Publisko iepirkumu likumu,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likumu, Aizsardzības un
drošības jomas iepirkuma likumu,
Publiskās un privātās partnerības likumu,
MK noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par
iepirkuma procedūru un tās piemērošanas
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”)

gads

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
ceturksnis,
gads

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
gads

pilns apsekojums (dati par visiem virs ES
līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma
līgumiem; respondentu loks balstīts uz
Publiskās un privātās partnerības likuma
subjektiem)

Sliekšņa izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību
ar ES dalībvalstīm;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta muitas deklarāciju datus par
tirdzniecību ar trešajām valstīm

tirdzniecības un maksas pakalpojumu
objektu izlases apsekojums

X

X

X

X

X

X

M - https://www.iub.gov.lv/lv/node/553

20. dienā pēc ceturkšņa beigām (datu publicēšanas kalendārā
noteiktā termiņā), 18.04.2021. atbilstoši publisko iepirkumu
jomas direktīvām

M - https://www.iub.gov.lv/lv/node/404

līdz 31.07. par iepriekšējo atskaites periodu (datu publicēšanas
kalendārā noteiktā termiņā)

M - www.iub.gov.lv/Statistika

mēneša datu provizoriskā statistika 40. dienā pēc pārskata perioda
beigām - 12.03.2019., 09.04.2019., 10.05.2019., 11.06.2019.,
10.07.2019., 09.08.2019., 10.09.2019., 10.10.2019., 12.11.2019.,
10.12.2019., 09.01.2020., 12.02.2020.
ceturkšņa datu provizoriskā statistika 40. dienā pēc pārskata
perioda beigām - 10.05.2019., 09.08.2019., 12.11.2019.,
12.02.2020.
galīgā mēnešu un ceturkšņu statistika par 2018. gadu 28.08.2019.
gada datu provizoriskā statistika par 2018. gadu 04.03.2019.
galīgā gada datu statistika 28.08.2019.
publikācijas: 27.02.2019., 29.05.2019., 28.08.2019., 27.11.2019.

M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika//db/Preču ārējā tirdzniecība
P - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/Latvijas
ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri
i - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika

galīgā mēnešu statistika 2019.gadā - 14. janvāris, 13. februāris,
13. marts, 11. aprīlis, 13. maijs, 12. jūnijs, 11. jūlijs, 12. augusts,
12. septembris, 11. oktobris, 12. novembris, 12. decembris

M – www.csb.gov.lv Patēriņa cenas - īstermiņa dati; Patēriņa cenas ikgadējie dati

mēneša datu galīgā statistika: 15. darba diena pēc pārskata perioda
beigām - 21.02.2019., 21.03.2019., 23.04.2019., 23.05.2019.,
21.06.2019., 19.07.2019., 21.08.2019., 20.09.2019., 21.10.2019.,
22.11.2019., 20.12.2019., 22.01.2020.
ceturkšņa datu galīgā statistika: 15.darba diena pēc pārskata
perioda beigām - 23.04.2019., 19.07.2019., 21.10.2019.,
22.01.2020.
gada datu galīgā statistika: 15.darba diena pēc pārskata perioda
beigām - 22.01.2020.

M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/Ražotāju cenas
M - http://ec.europa.eu/eurostat
P - Latvijas statistikas gadagrāmata sadaļa Ekonomika un finanses
i - www.csb.gov.lv;

ceturkšņa datu galīgā statistika: 67. diena pēc pārskata perioda
beigām - 06.06.2019., 05.09.2019., 06.12.2019., 06.03.2020.

M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/Ražotāju cenas
M - http://ec.europa.eu/eurostat

ceturkšņa datu galīgā statistika: 13.06.2019., 13.09.2019.,
13.12.2019., 13.03.2020.
gada datu galīgā statistika: 13.03.2020.
Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai

M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/Ražotāju cenas
M - http://ec.europa.eu/eurostat

Nākošās nedēļas piektdiena

M - http://www.lvaei.lv/tucis/

X

X

X

X

X

X

X

X

X

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu izlases
apsekojums;
aprēķini

būvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu
izlases apsekojums; aprēķini

līdz 31.12. par iepriekšējo atskaites periodu (datu publicēšanas
kalendārā noteiktā termiņā)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Būvniecības izmaksu indekss jaunu
dzīvojamo māju celtniecībai

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

Biznesa pakalpojumu cenu indekss

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
gads

uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini

Informācija pirktspējas paritāšu
aprēķiniem

Centrālā statistikas pārvalde gads

tirdzniecības vietu, pakalpojumu
sniegšanas vietu un uzņēmumu izlases
apsekojums;
aprēķini

X

X

X

Atsevišķu lauksaimniecības produktu
iepirkuma cenas

Agroresursu un ekonomikas nedēļa
institūts

lauksaimniecības produktu ražotāju,
pārstrādātāju un tirgotāju izlases
apsekojums

X

X

X

Neattiecas

4.7.

4.8.

Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās
iepirkuma cenas un to indeksi

Piena vidējās iepirkuma cenas un to
indeksi

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
gads

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
gads

Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēto
kautuvju pilns apsekojums; aprēķini,
izmantojot Lauksaimniecības datu centra
Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas
datus

X

4.10.

Graudu, pākšaugu, rapša vidējās
iepirkuma cenas un to indeksi

Lauksaimniecības cenas un indeksi

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
gads

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
gads

uzņēmumu, kas nodarbojas ar graudu,
pākšaugu un rapša iepirkumu, pilns
apsekojums;
aprēķini

Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu
cenas un to indeksi

Agroresursu un ekonomikas ceturksnis
institūts

aprēķini

4.12.

Patēriņa cenu indekss

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis

tirdzniecības un maksas pakalpojumu
objektu izlases apsekojums

4.14.

4.15.

4.16.

Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais Centrālā statistikas pārvalde mēnesis
patēriņa cenu indekss

tirdzniecības un maksas pakalpojumu
objektu izlases apsekojums

Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu
indeksa eksperimentālie aprēķini

maksas pakalpojumu objektu izlases
apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas nekustamā īpašuma
tirgus datu bāzes datus

Mājokļu cenu indekss

Eksporta vienības vērtības indekss

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
gads

X

mēneša datu provizoriskā statistika: 31.01.2019., 28.02.2019.,
29.03.2019., 30.04.2019., 31.05.2019., 28.06.2019., 31.07.2019.,
30.08.2019., 30.09.2019., 31.10.2019., 29.11.2019., 27.12.2019.,
31.01.2020.
galīgā mēnešu statistika: 31.01.2020.
gada datu provizoriskā statistika: 28.03.2019.
galīgā gada datu statistika: 30.05.2019.

M - www.csb.gov.lv
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Lauksaimniecības cenas un indeksi;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība", "Latvijas statistikas
gadagrāmata";
i - www.csb.gov.lv

X

X

ceturkšņa datu provizoriskā statistika: 31.01.2019., 30.04.2019.,
31.07.2019., 31.10.2019., 31.01.2020.
galīgā ceturkšņu datu statistika: 30.05.2019.
galīgā gada datu statistika: 30.05.2019.

M - www.csb.gov.lv
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Lauksaimniecības cenas un indeksi;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība", "Latvijas statistikas
gadagrāmata";
i - www.csb.gov.lv

X

ceturkšņa datu provizoriskā statistika: 28.02.2019., 17.05.2019.,
20.08.2019., 20.11.2019., 28.02.2020.
galīgā ceturkšņu datu statistika: 30.05.2019.
gada datu provizoriskā statistika: 28.03.2019
galīgā gada datu statistika: 30.05.2019.

M - www.csb.gov.lv
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Lauksaimniecības cenas un indeksi;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība", "Latvijas statistikas
gadagrāmata";
i - www.csb.gov.lv

nākošā mēneša 15. datums

M - http://www.lvaei.lv/tucis/

X

aprēķini

4.11.

4.13.

X

M - www.csb.gov.lv
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Lauksaimniecības cenas un indeksi;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība", "Latvijas statistikas
gadagrāmata";
i - www.csb.gov.lv

aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu
centra Piena ražotāju reģistra datus
X

4.9.

X

mēneša datu provizoriskā statistika: 31.01.2019., 28.02.2019.,
29.03.2019., 30.04.2019., 31.05.2019., 28.06.2019., 31.07.2019.,
30.08.2019., 30.09.2019., 31.10.2019., 29.11.2019., 27.12.2019.,
31.01.2020.
galīgā mēnešu statistika: 31.01.2020.
gada datu provizoriskā statistika: 28.03.2019.
galīgā gada datu statistika: 30.05.2019.

aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas nekustamā īpašuma
tirgus datu bāzes datus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

galīgā mēnešu statistika 2019. gadā - 11. janvāris, 11. februāris, 8. M – www.csb.gov.lv Patēriņa cenas - īstermiņa dati; Patēriņa cenas marts, 8. aprīlis, 10. maijs, 10. jūnijs, 8. jūlijs, 8. augusts, 9.
ikgadējie dati
septembris, 8. oktobris, 8. novembris, 9. decembris
i - www.csb.gov.lv
galīgā mēnešu statistika 2019. gadā - 14. janvāris, 13. februāris,
13. marts, 11. aprīlis, 13. maijs, 12. jūnijs, 11. jūlijs, 12. augusts,
12. septembris, 11. oktobris, 12. novembris, 12. decembris

M – www.csb.gov.lv Patēriņa cenas - īstermiņa dati; Patēriņa cenas ikgadējie dati

atskaites ceturkšņa provizoriskā statistika un iepriekšējā ceturkšņa M – www.csb.gov.lv Patēriņa cenas - īstermiņa dati
gala dati 2019. gadā - 14.06.2019, 23.09.2019, 20.12.2019,
26.03.2020.
X

X

X

X

X

X

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes ārējās tirdzniecības statistikas
datu bāzes

X

X

X

atskaites ceturkšņa provizoriskā statistika un iepriekšējā ceturkšņa M – www.csb.gov.lv Patēriņa cenas - īstermiņa dati; Patēriņa cenas gala dati 2019. gadā - 14.06.2019, 13.09.2019, 13.12.2019,
ikgadējie dati
15.03.2020.

mēneša datu galīgā statistika: 45.diena pēc pārskata perioda
M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/Ražotāju cenas
beigām - 21.03.2019., 15.04.2019., 15.05.2019., 14.06.2019.,
P - Latvijas statistikas gadagrāmata sadaļa Ekonomika un finanses
15.07.2019., 15.08.2019., 16.09.2019., 15.10.2019., 15.11.2019.,
16.12.2019., 15.01.2020., 14.02.2020.
ceturkšņa datu galīgā statistika: 45.diena pēc pārskata perioda
beigām - 15.05.2019., 15.08.2019., 15.11.2018., 14.02.2020.
gada datu galīgā statistika: 45.diena pēc pārskata perioda beigām 14.02.2020.

4.17.

Importa vienības vērtības indekss

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
gads

uzņēmumu - importētāju izlases
apsekojums;
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes ārējās tirdzniecības statistikas
datu bāzes
X

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

Būvniecības izmaksu indekss

Informācija par administratīvi
regulējamo cenu indeksiem

5.3.

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes
nomas cena

Centrālā statistikas pārvalde gads

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes
pirkšanas cena

Centrālā statistikas pārvalde gads

5. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
5.1.
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc
dažādām demogrāfiskām pazīmēm

5.2.

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
gads

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
gads

Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža Centrālā statistikas pārvalde gads
ilgums
Dzīvi dzimušo skaits
Centrālā statistikas pārvalde gads

X

X

būvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu
izlases apsekojums;
aprēķini

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tirdzniecības un maksas pakalpojumu
objektu izlases apsekojums

augkopības lauku saimniecību izlases
apsekojums;
aprēķini
aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas nekustamā īpašuma
tirgus datu bāzes datus

X

X

X

X

X

X

X

X

aprēķini, izmantojot Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datus

X

X

mēneša datu galīgā statistika: 19. darba diena pēc pārskata perioda M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/Ražotāju cenas
beigām - 27.02.2019., 27.03.2019., 29.04.2019., 29.05.2019.,
P - Latvijas statistikas gadagrāmata sadaļa Ekonomika un finanses
28.06.2019., 25.07.2019., 27.08.2019., 26.09.2019., 25.10.2019., i - www.csb.gov.lv;
28.11.2019., 30.12.2019., 28.01.2020.
ceturkšņa datu galīgā statistika: 19. darba diena pēc pārskata
perioda beigām - 29.04.2019., 25.07.2019., 25.10.2019.,
28.01.2020.
gada datu galīgā statistika: 19. darba diena pēc pārskata perioda
beigām - 28.01.2020.
Tiek sūtīts Latvijas Bankai atbilstoši Sadarbības līgumam Nr.
Netiek publicēts
1701-2/17/109; 2019. gadā dati tiks nosūtīti šādos datumos: 11.
janvāris, 11. februāris, 8. marts, 8. aprīlis, 10. maijs, 10. jūnijs, 8.
jūlijs, 8. august, 9. septembris, 8. oktobris, 8. novembris, 9.
decembris
galīgie dati: 29.03.2019.

M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Lauksaimniecības cenas un indeksi;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība"

galīgie dati: 30.09.2019.

M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Lauksaimniecības cenas un indeksi;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība"

X

aprēķini, izmantojot Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes
dienesta, kā arī citu administratīvo datu
avotu un apsekojumu datus

aprēķini

mēneša datu galīgā statistika: 45.diena pēc pārskata perioda
M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/Ražotāju cenas
beigām - 21.03.2019., 15.04.2019., 15.05.2019., 14.06.2019.,
M - http://ec.europa.eu/eurostat
15.07.2019., 15.08.2019., 16.09.2019., 15.10.2019., 15.11.2019., P - Latvijas statistikas gadagrāmata sadaļa Ekonomika un finanses
16.12.2019., 15.01.2020., 14.02.2020.
ceturkšņa datu galīgā statistika: 45.diena pēc pārskata perioda
beigām - 15.05.2019., 15.08.2019., 15.11.2018., 14.02.2020.
gada datu galīgā statistika: 45.diena pēc pārskata perioda beigām 14.02.2020.

X

mēneša datu provizoriskā statistika: 18.01.2019., 20.02.2019.,
M – www.csb.gov.lv Iedzīvotāji/Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
20.03.2019., 18.04.2019., 20.05.2019., 20.06.2019., 19.07.2019., P – publikācijas "Bērni Latvijā, 2019", "Demogrāfija".
20.08.2019., 20.09.2019., 18.10.2019., 20.11.2019., 20.12.2019. i - www.csb.gov.lv
ceturkšņa dati: 18.01.2019., 18.04.2019.,
18.07.2019.,18.10.2019.
revīzijas: 07.06.2019
gada dati: 28.06.2019., 07.06.2019
publikācijas: 31.07.2019., 19.10.2019.
preses ziņojumi: 18.04.2019.,
28.05.2019.,19.07.2019.,18.10.2019.
gada dati: 07.06.2019

M – www.csb.gov.lv Iedzīvotāji/Paredzamais mūža ilgums

mēneša datu provizoriskā statistika: 18.01.2019., 20.02.2019.,
M – www.csb.gov.lv Iedzīvotāji/Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
20.03.2019., 18.04.2019., 20.05.2019., 20.06.2019., 19.07.2019., P – publikācija "Demogrāfija"
20.08.2019., 20.09.2019., 18.10.2019., 20.11.2019., 20.12.2019. i - www.csb.gov.lv
ceturkšņa dati: 18.01.2019., 18.04.2019.,
18.07.2019.,18.10.2019.
revīzijas: 07.06.2019
gada dati: 28.06.2019., 07.06.2019
publikācija: 19.10.2019.
preses ziņojumi: 18.04.2019.,
28.05.2019.,19.07.2019.,18.10.2019.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Mirušo skaits

Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi

Noslēgto laulību skaits

Šķirto laulību skaits

Centrālā statistikas pārvalde gads

Slimību profilakses un
kontroles centrs

gads

Centrālā statistikas pārvalde gads

Centrālā statistikas pārvalde gads

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji Centrālā statistikas pārvalde gads
pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm

aprēķini, izmantojot Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datus

aprēķini, izmantojot Slimību profilakses un
kontroles centra Latvijas iedzīvotāju nāves
cēloņu datu bāzes datus

aprēķini, izmantojot Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datus
aprēķini, izmantojot Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes
dienesta, kā arī citu administratīvo datu
avotu un apsekojumu datus

gads

Statistika par starptautisko aizsardzību

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde

mēnesis,
ceturksnis,
gads

aprēķini

Valsts robežsardze

gads

pilns apsekojums

Statistika par uzturēšanās atļaujām un
Pilsonības un migrācijas
trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos lietu pārvalde
un par atgriešanos mītnes zemē

gads

Mājsaimniecību skaits, mājsaimniecības Centrālā statistikas pārvalde gads
vidējais lielums gada sākumā

Ārējās migrācijas apsekojuma rezultāti

Centrālā statistikas pārvalde gads

X

X

X

X

X

aprēķini, izmantojot Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datus

Dati par Latvijas Republikas pilsonības Pilsonības un migrācijas
piešķiršanu un zaudēšanu
lietu pārvalde

Statistika par trešo valstu
valstspiederīgo personu ieceļošanas
atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās
gadījumiem un izsniegtajiem
izbraukšanas rīkojumiem

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

aprēķini

X

X

X

X

X

X

aprēķini

aprēķini, izmantojot Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes
dienesta, kā arī citu administratīvo datu
avotu un apsekojumu datus
izlases veida 20 000 mājsaimniecību
apsekojums

X

X

X

mēneša datu provizoriskā statistika: 18.01.2019., 20.02.2019.,
M – www.csb.gov.lv Iedzīvotāji/Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
20.03.2019., 18.04.2019., 20.05.2019., 20.06.2019., 19.07.2019., P – publikācija "Demogrāfija"
20.08.2019., 20.09.2019., 18.10.2019., 20.11.2019., 20.12.2019. i - www.csb.gov.lv
ceturkšņa dati: 18.01.2019., 18.04.2019.,
18.07.2019.,18.10.2019.
revīzijas: 07.06.2019
gada dati: 28.06.2019., 07.06.2019
publikācija: 19.10.2019.
preses ziņojumi: 18.04.2019.,
28.05.2019.,19.07.2019.,18.10.2019.
provizoriskā statistika: seši mēneši pēc pārskata perioda beigām;
galīgā statistika: 01.11. pēc pārskata gada beigām

M - www.spkc.gov.lv
P - Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata
M - Eurostat mājas lapa

mēneša datu provizoriskā statistika: 18.01.2019., 20.02.2019.,
M – www.csb.gov.lv Iedzīvotāji/Noslēgtās un šķirtās laulības
20.03.2019., 18.04.2019., 20.05.2019., 20.06.2019., 19.07.2019., P – publikācija "Demogrāfija"
20.08.2019., 20.09.2019., 18.10.2019., 20.11.2019., 20.12.2019. i - www.csb.gov.lv
revīzijas: 07.06.2019
gada dati: 07.06.2019
publikācija: 19.10.2019.
preses ziņojumi: 18.04.2019.,
28.05.2019.,19.07.2019.,18.10.2019.
gada dati: 07.06.2019.

M – www.csb.gov.lv Iedzīvotāji/Noslēgtās un šķirtās laulības
P – publikācija "Demogrāfija"

gada dati: 28.05.2019., 07.06.2019.
publikācija: 19.10.2019.
preses ziņojums: 28.05.2019.

M – www.csb.gov.lv Iedzīvotāji/Migrācija
publikācija "Demogrāfija"
i - www.csb.gov.lv

trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām

M - www.pmlp.gov.lv sadaļa Statistika

divu mēnešu laikā pēc pārskata mēneša/ceturkšņa beigām, trīs
mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām

M - http://epp.eurostat.ec.europa.eu

līdz esošā gada 31. martam

M - https://ec.europa.eu/eurostat

par uzturēšanās atļaujām - sešu mēnešu laikā pēc pārskata gada
beigām, par atgriešanos mītnes zemē - trīs mēnešu laikā pēc
pārskata gada beigām

M - www.pmlp.gov.lv sadaļa Statistika

gada dati: 02.08.2019.

M – www.csb.gov.lv Iedzīvotāji/Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas

gada dati: 27.06.2019.
preses ziņojums: 27.06.2019.

M – www.csb.gov.lv Iedzīvotāji/Migrācija
i - www.csb.gov.lv

X

P–

5.15.

2021. gada tautas skaitīšana
Centrālā statistikas pārvalde reizi desmit gados
(datu publicēšana datubāzē un
elektroniskās publikācijas no 2022. līdz
2024. gadam)

6. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
6.1.
Pētniecības un attīstības rādītāji valsts
un augstākās izglītības sektorā

6.2.

Vispārējās izglītības iestāžu – dienas
skolu – darbības rādītāji

Centrālā statistikas pārvalde gads

Izglītības un zinātnes
ministrija

gads

aprēķini izmantojot Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes, Izglītības un
zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas,
Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts
ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras, SOPA, Valsts
zemes dienesta, Veselības inspekcijas,
Latvijas Jūras administrācijas, Latvijas
zvērinātu advokātu padomes, Latvijas
Zvērinātu notāru padomes, Latvijas
zvērinātu tiesu izpildītāju padomes,
Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Studiju un
zinātnes administrācijas, augstāko mācību
iestāžu datus

augstāko izglītības iestāžu un to zinātnisko
institūtu, valsts zinātnisko institūtu pilns
apsekojums un uzņēmumu izlases
apsekojums
pilns apsekojums

Vispārējās izglītības iestāžu – vakara
(maiņu) skolu – darbības rādītāji

Izglītības un zinātnes
ministrija

gads

X

Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības
rādītāji

gads

gads

Profesionālās izglītības iestāžu darbības Izglītības un zinātnes
rādītāji
ministrija, Centrālā
statistikas pārvalde

gads

Interešu izglītības programmu darbības
rādītāji

Izglītības un zinātnes
ministrija

gads

Profesionālās ievirzes sporta izglītības Izglītības un zinātnes
iestāžu darbības rādītāji
ministrija
Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu Kultūras ministrija
– bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu
– darbības rādītāji

gads

pilns apsekojums

gads

pilns apsekojums

6.10.

Centralizēto eksāmenu rezultāti (9. un
12. klašu)

Valsts izglītības satura
centrs

gads

6.11.

Pētniecības un attīstības rādītāji
uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos
Izdevumi izglītībai

Centrālā statistikas pārvalde gads

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.12.

6.13.

Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības
sektora uzņēmumos (apsekojums par
inovācijām 2016. – 2018. gadā,
rezultāti tiks publicēti 2020. gadā)

Centrālā statistikas pārvalde gads

Centrālā statistikas pārvalde reizi divos gados

augstāko izglītības iestāžu pilns
apsekojums

X

X

X

X

vidējo izglītības iestāžu pilns apsekojums
ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases
apsekojums
aprēķini, izmantojot Valsts kases un
Izglītības un zinātnes ministrijas datus, kā
arī Centrālās statistikas pārvaldes
apsekojumu datus
uzņēmumu ar strādājošo skaitu virs desmit
izlases apsekojums

M – www.csb.gov.lv Zinātne un IKT/ Zinātnes nozare

IZM: 01.04.2019.
CSP: 05.08.2019.
publikācija: 31.07.2019.

CSP: M – www.csb.gov.lv Izglītība/ Vispārizglītojošas skolas
"Bērni Latvijā, 2019"
IZM: M - www.izm.gov.lv sadaļa Publikācijas un statistika /
Statistika par izglītību / Oficiālā statistika par vispārējo izglītību
P - Latvijas statistikas gadagrāmata

IZM: 01.04.2019.
CSP: 05.08.2019.
publikācija: 31.07.2019.

CSP: M – www.csb.gov.lv Izglītība/ Vispārizglītojošas skolas
P - "Bērni Latvijā, 2019"
IZM: M - www.izm.gov.lv sadaļa Publikācijas un statistika /
Statistika par izglītību / Oficiālā statistika par vispārējo izglītību
P - Latvijas statistikas gadagrāmata

IZM: 01.05.2019.
CSP: 05.08.2019.
publikācija: 31.07.2019.

CSP: M – www.csb.gov.lv Izglītība/ Pirmsskolas
P - "Bērni Latvijā, 2019"
IZM: M - www.izm.gov.lv sadaļa Publikācijas un statistika /
Statistika par izglītību / Oficiālā statistika par vispārējo izglītību
P - Latvijas statistikas gadagrāmata

X

X

X

X

X

X

IZM: Janvāris/februāris
CSP: 05.03.2019.
publikācija: 31.07.2019.,
preses ziņojums: 23.01.2019.

CSP: M – www.csb.gov.lv Izglītība - Augstskolas un koledžas
P - "Bērni Latvijā, 2019"
i - www.csb.gov.lv

X

X

X

CSP: 05.03.2019.
publikācija: 31.07.2019.,
preses ziņojums: 23.01.2019.

CSP: M – www.csb.gov.lv Izglītība - Profesionālā izglītība
P - "Bērni Latvijā, 2019"
i - www.csb.gov.lv

01.07.2019.

M - www.izm.gov.lv

X

X

X

X

X

X

01.04.2019.

M - www.izm.gov.lv

1x gadā : līdz 1. jūlijam
X

X

X

M - "Statistika",
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kulturizglitiba/statistika

X

X

X

1. oktobris

M - https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika.shtml

X

X

30.08.2019.

M – www.csb.gov.lv Zinātne un IKT/ Zinātnes nozare

09.05.2019.

M – www.csb.gov.lv Izglītība/ Vispārīgie rādītāji

X

X

Dati tiks publicēti 2020. gadā

Dati tiks publicēti 2020. gadā

X

X

pilns apsekojums

izglītības iestāžu, kuras īsteno interešu
izglītības programma, pilns apsekojums

30.08.2019.
X

pilns apsekojums

Izglītības un zinātnes
ministrija, Centrālā
statistikas pārvalde

6.5.

Augstskolu darbības rādītāji

Izglītības un zinātnes
ministrija

X

pilns apsekojums
X

6.4.

2019.-2021. gadā netiek publicēts. Skat. kolonnu 2 un 8 - datu
publicēšana datubāzē un elektroniskās publikācijas no 2022. līdz
2024. gadam

X

X

6.3.

2019.-2021.gadā netiek publicēts. Skat. kolonnu 2 un 8 - datu
publicēšana datubāzē un elektroniskās publikācijas no 2022. līdz
2024. gadam

X

P-

6.14.

Augstākās izglītības finansējums

6.15.

Zinātņu doktoru karjeru apsekojums

7. Kultūras statistika
7.1.
Bibliotēku darbības rādītāji

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Kino iestāžu darbības rādītāji

Izglītības un zinātnes
ministrija
Izglītības un zinātnes
ministrija

gads

pilns apsekojums

gads

izlases apsekojums. Tiek apsekoti 1500
zinātņu doktori (līdz 69 gadu vecumam)
Latvijā

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

gads

Nacionālais Kino centrs

gads

Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu
Latvijas Nacionālā
periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bibliotēka
bērnu auditorijai

Filmu ražošana

Muzeju darbības rādītāji

Teātru darbības rādītāji

Nacionālais Kino centrs

Kultūras ministrija

Kultūras ministrija

gads

gads

gads

gads

kinoteātru un kino izrādīšanas vietu pilns
apsekojums

Latvijas izdevumu (grāmatu, žurnālu un
laikrakstu skaits un tirāža). Dati tiek iegūti
pamatojoties uz Latvijas izdevēju
iesniegtajiem obligātajiem eksemplāriem
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

aprēķini, izmantojot Nacionālā kino centra
pieejamos datus

Kultūras ministrija

gads

7.9.

Koncertorganizāciju darbības rādītāji

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

7.10.

Arhīvu darbības rādītāji

Latvijas Nacionālais arhīvs

gads

pilns apsekojums

Kultūras un radošo industriju jomā
strādājošo uzņēmumu īpatsvars
8. Veselības aprūpes statistika
8.1.
Nelaimes gadījumu darbā statistika pēc
Eiropas statistikas par nelaimes
gadījumiem darbā (ESAW)
metodoloģijas
8.2.

8.3.

Kultūras ministrija

Valsts darba inspekcija

gads

gads

Reģistrētās arodslimības un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijā cietušo
medicīniskā aprūpe

Slimību profilakses un
kontroles centrs

Nefinanšu veselības aprūpes rādītāji
Eurostat, PVO, OECD datu tabulām

Centrālā statistikas pārvalde gads

gads

X

X

X

X

X

X

aprēķini, izmantojot Ar noteiktām slimībām
slimojošu pacientu reģistra datus un
P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas
datus par Černobiļas atomelektrostacijas
avārijā cietušo medicīnisko aprūpi
pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas,
Slimību profilakses un kontroles centra un
Nacionālā veselības dienesta datus

M - www. izm.gov.lv

LNB: Katru gadu līdz 1.jūlijam
CSP: 05.08.2019.

LNB: M -https://lnb.lv/lv/bibliotekariem/biblioteku-statistika
P - https://lnb.lv/lv/bibliotekariem/biblioteku-statistika
CSP: M – www.csb.gov.lv Kultūra/ Kultūra

NKC: 5. februāris
CSP: 05.08.2019.

NKC: M - sadaļā "Fakti un skaitļi"
http://nkc.gov.lv/fakti-unskaitli/skatitakas-filmas/
P - Baltijas valstu statistikas buklets "Facts & Figures"
CSP: M – www.csb.gov.lv Kultūra/ Kultūra

LNB: Katru gadu līdz 20. maijam
CSP: 05.08.2019.

LNB: M -https://lnb.lv/lv/izdevejiem/izdevejdarbibas-statistika
P - Latvijas izdevējdarbības statistika (e-publikācija https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijasizdevejdarbibas-statistika
i - prese relīze katru gadu Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapas
sadaļā Aktuāli - https://lnb.lv/lv/aktuali/aktualitates
CSP: M – www.csb.gov.lv Kultūra/ Kultūra

NKC: Statistika tiek atjaunota visu gadu, jo konkursi tiek rīkoti
visa gada griezumā, atkarībā no piešķirtā finansējuma
CSP: 05.08.2019.

NKC: M - sadaļā "Fakti un skaitļi"
http://nkc.gov.lv/fakti-unskaitli/skatitakas-filmas/
P - Baltijas valstu statistikas buklets "Facts & Figures"
CSP: M – www.csb.gov.lv Kultūra/ Kultūra

X

X

X

X

X

X

X

X

KM: 1x gadā : līdz 1. jūlijam
CSP: 05.08.2019.

KM: M - "Statistika",
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/muzeji/statistika
CSP: M – www.csb.gov.lv Kultūra/ Kultūra

X

X

X

KM: 1x gadā : līdz 1. jūlijam
CSP: 05.08.2019.

X

X

X

KM: M - "Statistika",
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/teatris/statistika
CSP: M – www.csb.gov.lv Kultūra/ Kultūra
KM: M - "Statistika", https://www.km.gov.lv/lv/kultura/tautasmaksla-un-nematerialais-mantojums/statistika
CSP: M – www.csb.gov.lv Kultūra/ Kultūra

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pilns apsekojums

pilns apsekojums, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes individuālie dati

M - www. izm.gov.lv

6-12 mēneši pēc apsekojuma

X

pilns apsekojums

aprēķini

Jūnijs/jūlijs

X

pilns apsekojums

Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu
darbības rādītāji

7.11.

X

pilns apsekojums

gads

7.8.

X

Latvijas bibliotēku pilns apsekojums

Kultūras namu un tautas namu darbības Kultūras ministrija
rādītāji

7.7.

X

X

X

X

X

KM: 1x gadā : līdz 1. jūlijam
CSP: 05.08.2019.

KM: 1x gadā : līdz 1. jūlijam
CSP: 05.08.2019.

KM: M - "Statistika", https://www.km.gov.lv/lv/kultura/tautasmaksla-un-nematerialais-mantojums/statistika
CSP: M – www.csb.gov.lv Kultūra/ Kultūra

1x gadā : līdz 1. jūlijam

M - "Statistika", https://www.km.gov.lv/lv/kultura/muzika/statistika

15.02.2019.

P - "Latvijas Nacionālā arhīva 2017.gada publiskais pārskats",
publicēts mājas lapas sadaļā -Sabiedrības līdzdalība - "Publikācijas un
pārskati"

1x gadā : līdz 1. jūlijam
M - "Statistika", https://www.km.gov.lv/lv/kultura/teatris/statistika
līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. jūnijam

M - www.vdi.gov.lv - Valsts darba inspekcijas gada publiskais
pārskats (http://www.vdi.gov.lv/lv/par-mums/parskati/);
VDI datus iesniedz CSP, kas datus nosūta uz Eurostat

provizoriskā statistika: seši mēneši pēc pārskata perioda beigām
galīgā statistika: 01.11. pēc pārskata gada beigām

M - www.spkc.gov.lv
P - Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata
M - Eurostat mājas lapa

Dati tiek nosūtīti Eurostat, PVO, OECD februāra beigās vai arī
datumā, kas tiek minēts datu pieprasījuma reizē.

M - http://ec.europa.eu/eurostat

X

X

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Veselības aprūpes kontu sistēmas
tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD
aptaujas veidlapai: valsts finansējums
veselības aprūpei

Nacionālais veselības
dienests

Veselības aprūpes finanšu rādītāji
Eurostat, PVO, OECD veselības
aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc
SHA metodoloģijas)

Centrālā statistikas pārvalde gads

Ambulatorā medicīniskā palīdzība

Slimību profilakses un
kontroles centrs

Infekcijas slimību un parazitāro slimību Slimību profilakses un
statistika
kontroles centrs

Neinfekcijas slimību statistika:
ļaundabīgi audzēji, psihiski un
uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo
vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts

Slimību profilakses un
kontroles centrs

Traumu, ievainojumu un saindēšanās
gadījumu skaits

Slimību profilakses un
kontroles centrs

Stacionārā medicīniskā palīdzība

gads

gads

mēnesis,
gads

gads

gads

Slimību profilakses un
kontroles centrs

gads

aprēķini, izmantojot veselības aprūpes
pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas
„Vadības informācijas sistēma” datu bāzi

ārstniecības iestāžu pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot ārstniecības iestāžu
iesūtītos datus un Nacionālā veselības
dienesta Vadības informācijas sistēmas
datus
aprēķini, izmantojot Valsts infekcijas
slimību uzraudzības un monitoringa
sistēmas datus (VISUMS)

X

X

aprēķini, izmantojot Nacionālā veselības
dienesta sniegto informāciju no vienotās
veselības informācijas sistēmas Ar
noteiktām slimībām slimojošu pacientu
reģistram

X

X

X

aprēķini, izmantojot Nacionālā veselības
dienesta sniegto informāciju no vienotās
veselības informācijas sistēmas Ar
noteiktām slimībām slimojošu pacientu
reģistram

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

aprēķini, izmantojot stacionāro iestāžu
iesniegtos pārskatu datus, Stacionāra gultu
fonda izmantošanas datu bāzi

8.12.

Vakcinācijas kalendāra ietvaros
vakcinētās personas un iedzīvotājiem
veiktā imunizācija
Kopsavilkums par darbā notikušajiem
nelaimes gadījumiem

Slimību profilakses un
kontroles centrs

gads

aprēķini, apkopojot ārstniecības iestāžu
sniegtos datus

Valsts darba inspekcija

gads

8.15.

8.16.

8.17.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības
darbs

Slimību profilakses un
kontroles centrs

gads

Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas
Slimību profilakses un
darbības rādītāji (ekspertu darbība,
kontroles centrs
ekspertu komisijas darbība, informācija
par ekspertējamām personām)

gads

Invaliditātes noteikšana

gads

Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts
komisija

X

X

aprēķini, izmantojot Slimību un profilakses
un kontroles centra Jaundzimušo reģistra
un ārstniecības iestāžu iesniegto pārskatu
datus, izmantojot Nacionālā veselības
dienesta Vadības informācijas sistēmas
datus

ceturksnis,
gads

X

X

gads

Nacionālais veselības
dienests

X

X

Slimību profilakses un
kontroles centrs

No valsts budžeta apmaksājamo
veselības aprūpes pakalpojumu
(stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe,
zobārstniecība) statistikas un finanšu
rādītāji

X

X

Mātes un bērna veselības aprūpe

8.14.

X

aprēķini

8.11.

8.13.

X

pilns apsekojums, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes individuālie dati

aprēķini, izmantojot veselības aprūpes
pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas
„Vadības informācijas sistēma” datu bāzi

aprēķini, izmantojot Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta un
ārstniecības iestāžu sniegtos datus
aprēķini, izmantojot apsekojumu, ko
ārstniecības iestādes iesniedz Slimību
profilakses un kontroles centram.

Dati tiek nosūtīti Eurostat

M - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Dati tiek nosūtīti Eurostat, PVO, OECD 30.04.2019.

M - http://ec.europa.eu/eurostat

CSP: M – www.csb.gov.lv Veselība/ Iedzīvotāju veselība
SPKC: M - www.spkc.gov.lv
P - Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata
M - Eurostat mājas lapa
M - PVO mājas lapa
CSP: 01.07.2019.
CSP: M – www.csb.gov.lv Veselība/ Iedzīvotāju veselība
SPKC: mēnesis - līdz 20. datumam pēc mēneša beigām; gads - līdz SPKC: mēneša:
15. aprīlim pēc atskaites perioda beigām
M - www.spkc.gov.lv;
gada:
P - Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata
M - PVO mājas lapa
M - www.ecdc.europa.eu
CSP: 01.07.2019.
SPKC: provizoriskā statistika: seši mēneši pēc pārskata perioda
beigām;
galīgā statistika: 01.11. pēc pārskata gada beigām

CSP: 01.07.2019.
SPKC: provizoriskā statistika: seši mēneši pēc pārskata perioda
beigām;
galīgā statistika: 01.11. pēc pārskata gada beigām

CSP: M – www.csb.gov.lv Veselība/ Iedzīvotāju veselība
SPKC: M - www.spkc.gov.lv
P - Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata
M - PVO mājas lapa
i - EMCD ziņojums Eiropas padomē

provizoriskā statistika: seši mēneši pēc pārskata perioda beigām;
galīgā statistika: 01.11. pēc pārskata gada beigām

M - www.spkc.gov.lv
P - Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata
M - PVO mājas lapa
i - Eiropas ievainojumu datu bāzes mājas lapa

CSP: 01.07.2019.
SPKC: provizoriskā statistika: seši mēneši pēc pārskata perioda
beigām;
galīgā statistika: 01.11. pēc pārskata gada beigām

CSP: M – www.csb.gov.lv Veselība/ Iedzīvotāju veselība
SPKC: M - www.spkc.gov.lv
P - Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata
M - PVO mājas lapa

CSP: 01.07.2019.
SPKC: provizoriskā statistika: seši mēneši pēc pārskata perioda
beigām;
galīgā statistika: 01.11. pēc pārskata gada beigām

CSP: M – www.csb.gov.lv Veselība/ Iedzīvotāju veselība
SPKC: M - www.spkc.gov.lv
P - Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata

līdz 15. aprīlim pēc atskaites perioda beigām

M - www.spkc.gov.lv
P - Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata
M - PVO mājas lapa
CSP: M – www.csb.gov.lv Veselība/ Iedzīvotāju veselība
VDI: M - www.vdi.gov.lv - Valsts darba inspekcijas gada publiskais
pārskats (http://www.vdi.gov.lv/lv/par-mums/parskati/); VDI datus
iesniedz CSP, kas datus nosūta SDO

CSP: 01.07.2019.
VDI: līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. septembrim
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pilns apsekojums

Dati tiek publicēti tiklīdz tie ir apkopoti

M - http://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligumpartneriem/operativa-budzetainformacija

provizoriskā statistika: seši mēneši pēc pārskata perioda beigām
galīgā statistika: 01.11. pēc pārskata gada beigām

M - www.spkc.gov.lv
P - Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata

Dati tiek sniegti pēc pieprasījuma

Dati tiek sniegti pēc pieprasījuma

VDEAVK: Līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam
CSP: 01.07.2019.

VDEAVK: M: www.vdeavk.gov.lv/Par mums/Gada pārskati un
publikācijas; P - "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas gada publiskais pārskats"
CSP: M – www.csb.gov.lv Veselība/ Iedzīvotāju veselība

8.18.

Potenciāli zaudētie mūža gadi

Slimību profilakses un
kontroles centrs

gads

aprēķini, izmantojot Slimību profilakses un
kontroles centra Latvijas iedzīvotāju nāves
cēloņu datu bāzes datus

8.19.

Zāļu realizācijas dati

Zāļu valsts aģentūra

mēnesis

8.20.

Zāļu lieltirgotavu realizācijas
apgrozījums (euro)
Aptiekās realizēto medikamentu
apgrozījums (euro)
Zāļu ražotāju realizācijas apgrozījums
(euro)
Absolūtā alkohola patēriņš

Zāļu valsts aģentūra

gads

Zāļu valsts aģentūra

gads

licencētu zāļu vairumtirgotāju pilns
apsekojums
licencētu zāļu lieltirgotavu pilns
apsekojums
licencētu aptieku pilns apsekojums

Zāļu valsts aģentūra

gads

licencētu zāļu ražotāju pilns apsekojums

Slimību profilakses un
kontroles centrs

gads

aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta alkohola aprites un Centrālās
statistikas pārvaldes iedzīvotāju datus

8.21.
8.22.
8.23.

Latvijas iedzīvotāju veselību
Slimību profilakses un
ietekmējošo paradumu pētījums (2020. kontroles centrs
gada rezultāti tiks publicēti 2021. gadā)

reizi divos gados

Latvijas skolēnu veselības paradumu
pētījums

Slimību profilakses un
kontroles centrs

reizi četros gados

8.26.

Bērnu antropometrisko parametru un
skolu vides pētījums Latvijā

Slimību profilakses un
kontroles centrs

8.27.

8.24.

8.25.

8.28.

8.29.

8.30.

9.4.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74
gadiem izlases apsekojums

Latvijas vispārizglītojošo skolu 7 un 9gadīgu skolēnu izlases apsekojums

X

Atkarību izraisošo vielu lietošana
Slimību profilakses un
darbspējas vecuma iedzīvotāju vidū
kontroles centrs
pēdējā gada laikā (rezultāti tiks publicēti
2020. gadā)

reizi četros gados

Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 64
gadiem izlases apsekojums

Atkarību izraisošo vielu lietošana 15-16 Slimību profilakses un
gadus vecu skolēnu vidū (rezultāti tiks kontroles centrs
publicēti 2020. gadā)

reizi četros gados

Veselības aprūpes resursi

gads

Medicīnas tūrisma dati (apsekojuma
rezultāti tiks publicēti 2020. gadā)

Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie
izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no
tiem – uzturlīdzekļu fonda
administratīvie izdevumi

Slimību profilakses un
kontroles centrs

Slimību profilakses un
kontroles centrs

gads

Centrālā statistikas pārvalde reizi piecos gados

Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra

mēnesis

Uzturlīdzekļu garantiju
fonda administrācija

gads

Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas Labklājības ministrija
izdevumi

gads

Valsts budžeta izdevumi sociālajai
rehabilitācijai institūcijās bērniem,
kuriem izveidojusies atkarība no
narkotiskajām, toksiskajām vai citām
apreibinošām vielām

gads

Labklājības ministrija

aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas
Ārstniecības personu un ārstniecības
atbalsta personu reģistra datus un
ārstniecības iestāžu iesniegtos pārskatu
datus un Stacionāra gultu fonda
izmantošanas datu bāzes datus

CSP: M – www.csb.gov.lv Veselība/ Iedzīvotāju veselība
SPKC: M - www.spkc.gov.lv sadaļā 'Veselības aprūpes statistika"
P - Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata

pusotrs mēnesis pēc datu saņemšanas

M - www.zva.gov.lv sadaļa Pakalpojumi/ Zāļu ievešana un
izplatīšana/ Statistika
M- www.zva.gov.lv sadaļa Pakalpojumi/ Zāļu ievešana un
izplatīšana/ Statistika
M- www.zva.gov.lv sadaļa Pakalpojumi/ Zāļu ievešana un
izplatīšana/ Statistika
M -www.zva.gov.lv sadaļa Pakalpojumi/ Zāļu ievešana un
izplatīšana/ Statistika
M - www.spkc.gov.lv
P - Publikācija

30. marts
30. marts
30. marts

gada laikā pēc pētījuma veikšanas, decembrī

M - www.spkc.gov.lv sadaļā "Pētījumi un ziņojumi"

divu gadu laikā pēc pētījuma veikšanas, decembrī

M - www.spkc.gov.lv sadaļā "Pētījumi un ziņojumi"

gada laikā pēc pētījuma veikšanas, decembrī

M - www.spkc.gov.lv sadaļā "Pētījumi un ziņojumi"

gada laikā pēc pētījuma veikšanas, jūnijā

M - www.spkc.gov.lv sadaļā "Pētījumi un ziņojumi"
P - Ziņojums par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību
iedzīvotāju vidū
M - EMCDDA mājas lapā

nākamā gada laikā pēc pētījuma veikšanas, novembrī

M - www.spkc.gov.lv sadaļā "Pētījumi un ziņojumi"
P - Analītisks pārskats par atkarību izraisošo vielu
lietošanas paradumiem un tendencēm skolēnu vidū
CSP: M – www.csb.gov.lv Veselība/ Iedzīvotāju veselība
SPKC: M - www.spkc.gov.lv
P - Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata
M - Eurostat mājas lapa
M - PVO mājas lapa

X

reizi trijos gados

Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēnu
vecumā no 15 līdz 16 gadiem izlases
apsekojums

CSP: 01.07.2019.
SPKC: katru gadu 1.novembrī par iepriekšējo gadu

katru gadu 15. septembrī par iepriekšējo gadu

X

Eiropas iedzīvotāju veselības
apsekojums (apsekojuma rezultāti tiks
publicēti 2020. gadā)
9. Sociālās aizsardzības statistika
9.1.
Valsts fondēto pensiju shēmas
dalībnieku skaits

9.3.

X

Latvijas vispārizglītojošo skolu 11, 13 un
15-gadīgu skolēnu izlases apsekojums

8.31.

9.2.

X

X

X

X

X

X

CSP: 01.07.2019.
SPKC: provizoriskā statistika: seši mēneši pēc pārskata perioda
beigām;
galīgā statistika: 01.11. pēc pārskata gada beigām

ārstniecības iestāžu, kas sniedz medicīnas
tūrisma pakalpojumus, pilns apsekojums

X

X

X

provizoriskā statistika: seši mēneši pēc pārskata perioda beigām;
galīgā statistika: 01.11. pēc pārskata gada beigām

M - www.spkc.gov.lv
P - Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata

Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 gadiem
izlases apsekojums

X

X

2019. gadā netiks publicēts. Tiks publicēti tikai 2020. gadā
(kolonna 2)

2019. gadā netiks publicēts. Tiks publicēti tikai 2020. gadā (kolonna
2)

pārskata mēnesim sekojošā mēneša 10. datums
X

X

X

M - www.vsaa.lv sadaļa "Pakalpojumi"--> "Strādājošajiem" --> "2.
pensiju līmenis" -->"Statistika"

7 mēneši pēc pārskata perioda beigām
X

X

X

Mhttp://www.ugf.gov.lv/lat/publikacijas_un_statistika/publiskie_gada_
parskati/

6. mēnesis pēc pārskata gada

M - www.lm.gov.lv, http://www.lm.gov.lv/text/3237

X

X

X
LM nepublicē.
Dati tiek iesniegti CSP un izmantoti kopsavilkuma aprēķiniem, lai
sagatavotu OSP 9.6. punktā "Kvantitatīvā datubāze par sociālās
aizsardzības sistēmu Latvijā"noteikto statistiku par sociālo
aizsardzību atbilstoši ESSPROS metodikai.
11 mēnešus pēc pārskata gada (novembrī) - provizoriski dati,
publicē CSP.
22 mēnešus pēc pārskata gada (31. oktobrī) - fināla dati, publicē
Eurostat.

LM nepublicē.
M - CSP mājaslapa: www.csb.gov.lv/Datubāzes/Iedzīvotāji un
sociālie procesi/Sociālā drošība/ikgadējie dati;
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) savā mājaslapā
publicē informāciju par sociālo aizsardzību par ES-27 un katru valsti
atsevišķi:
M - http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/maintables

pilns apsekojums, izmantojot valsts fondēto
pensiju shēmas dalībnieku kontu operatora
datus
aprēķini, izmantojot Uzturlīdzekļu garantiju
fonda administrācijas datubāzes datus

novadu un republikas pilsētu pašvaldību
sociālie dienestu pilns apsekojums
aprēķini, izmantojot līgumslēdzēju iestāžu
atskaites par sniegtajiem sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās
bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no
narkotiskajām, toksiskajām vai citām
apreibinošām vielām un Labklājības
ministrijas datus (atbilstoši Valsts kases
pārskatiem) par pārskaitīto finansējumu
līgumorganizācijām

X

X

X

9.5.

9.6.

9.7.

Valsts budžeta izdevumi sociālajai
Labklājības ministrija
rehabilitācijai no prettiesiskām darbībām
cietušiem bērniem

gads

Kvantitatīvā datubāze par sociālās
aizsardzības sistēmu Latvijā

Centrālā statistikas pārvalde gads

Kvalitatīvā informācija par sociālās
aizsardzības sistēmu Latvijā

Labklājības ministrija,
gads
Centrālā statistikas pārvalde

aprēķini, izmantojot līgumslēdzēju iestāžu
atskaites par sniegtajiem sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās
un dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām
cietušiem bērniem, un Labklājības
ministrijas datus (atbilstoši Valsts kases
pārskatiem) par pārskaitīto finansējumu
līgumorganizācijām

X

X

X

X

X

X

aprēķini

aprēķini

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

Darba tirgus politikas pasākumi
Nodarbinātības valsts
atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas aģentūra
klasifikācijai

gads

Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras administrētie pakalpojumi

mēnesis,
ceturksnis,
pusgads,
deviņi mēneši,
gads

pilns apsekojums, izmantojot Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
informācijas sistēmā "SAIS" esošo
informāciju par pakalpojumu saņēmējiem

gads

novadu un republikas pilsētu pašvaldību
sociālo dienestu pilns apsekojums

Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti

Labklājības ministrija

Bērnu, pilngadīgo personu un
specializētās ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijas

Labklājības ministrija

Sociāli apdrošinātās personas

Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra

Aprūpe mājās

Informācija par bāriņtiesu darbu

Labklājības ministrija

Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija

gads

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pilns apsekojums

mēnesis,
ceturksnis,
pusgads,
deviņi mēneši,
gads

pilns apsekojums, izmantojot Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
informācijas sistēmā "SAIS" esošo
informāciju par sociāli apdrošinātām
personām

gads

novadu un republikas pilsētu pašvaldību
sociālie dienestu pilns apsekojums

gads

Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaits,
kuru vecāki devušies uz ārvalstīm
strādāt, atstājot bērnus Latvijā

Izglītības un zinātnes
ministrija

gads

Operatīvie dati par trūcīgo un
maznodrošināto personu skaitu
pašvaldībās un pašvaldību sniegto
sociālo palīdzību

Labklājības ministrija

mēnesis

Patvēruma meklētāju skaits, kuriem
izmaksāti naudas līdzekļi uzturam un
dienas naudai

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde

gads

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde

gads

Personu skaits, kurām izmaksāts
vienreizējais finansiālais atbalsts
(bēglim / alternatīvo statusu ieguvušai
personai)
10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
9.18.

Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra

pilns apsekojums, izmantojot Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras un
Maksātnespējas administrācijas datus

X

X

22.11.2019.
preses ziņojums: 22.11.2019.

M – www.csb.gov.lv Sociālā drošība/ Sociālā un ārpusģimenes
aprūpe
i - www.csb.gov.lv
LM: M - publicē Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat):
http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/qualitativeinformation.
LM publicē saiti uz Eurostat:
M - http://www.lm.gov.lv/text/3822.

X

X

15 - 18 mēnešu laikā pēc pārskata perioda

Mhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1143&intPageId=3227&lan
gId=ne
M - http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-marketpolicy

VSAA: Pārskata mēnesim sekojošā otrā mēneša 5.datums
CSP: ceturkšņa dati: 01.02.2019., 30.04.2019., 31.07.2019.,
31.10.2019.
gada dati: 15.02.2019.; 18.03.2019.; 30.04.2019.

VSAA: M - http://www.vsaa.lv/
sadaļa "Budžets un statistika"--> "Statistika"
CSP: M – www.csb.gov.lv Sociālā drošība/ Pensijas un pabalsti

X

X

X

X

X

X

X

LM: 6. mēnesis pēc pārskata gada
CSP: 20.08.2019.

LM: M - www.lm.gov.lv, http://www.lm.gov.lv/text/3237
M – www.csb.gov.lv Sociālā drošība/ Sociālā un ārpusģimenes
aprūpe

X

X

X

LM: 6. mēnesis pēc pārskata gada
CSP: 19.07.2019.
publikācija: 31.07.2019.

LM: M - www.lm.gov.lv, http://www.lm.gov.lv/text/3237
CSP: M – www.csb.gov.lv Sociālā drošība/ Sociālā un ārpusģimenes
aprūpe
P - "Bērni Latvijā, 2019"

pārskata gadam sekojošā trešā mēneša 20. datums

M - www.vsaa.lv sadaļa "Budžets un statistika"--> "Statistika"

LM: 6. mēnesis pēc pārskata gada
CSP: 20.08.2019.

LM: M - www.lm.gov.lv, http://www.lm.gov.lv/text/3237
CSP: M – www.csb.gov.lv Sociālā drošība/ Sociālā un ārpusģimenes
aprūpe

VBTAI: 31.05. pēc pārskata gada beigām
CSP: 20.05.2019.
publikācija: 31.07.2019.

VBTAI: M - www.bti.gov.lv/
sadaļa Bāriņtiesas - Statistika - Pārskata par bāriņtiesu darbu N. gadā
kopsavilkums
CSP:M – www.csb.gov.lv Sociālā drošība/ Sociālā un ārpusģimenes
aprūpe
P - "Bērni Latvijā, 2019"

Dati tiek sniegti pēc pieprasījuma

Dati tiek sniegti pēc pieprasījuma

20. datums pēc pārskata perioda beigām

M - www.lm.gov.lv, http://www.lm.gov.lv/text/3237

trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām

M - www.pmlp.gov.lv sadaļa Statistika

trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām

M - www.pmlp.gov.lv sadaļa Statistika

X

X

X

X

X

X

bāriņtiesu pilns apsekojums

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pilns apsekojums

novadu un republikas pilsētu pašvaldību
sociālie dienestu pilns apsekojums

LM nepublicē.
M - CSP mājaslapa: www.csb.gov.lv/Datubāzes/Iedzīvotāji un
sociālie procesi/Sociālā drošība/ikgadējie dati;
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) savā mājaslapā
publicē informāciju par sociālo aizsardzību par ES-27 un katru valsti
atsevišķi:
M - http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/maintables

LM: 22. mēnesis pēc pārskata perioda
CSP: Tiek nosūtīts Eurostat 31.03.2019.
X

9.8.

LM nepublicē.
Dati tiek iesniegti CSP un izmantoti kopsavilkuma aprēķiniem, lai
sagatavotu OSP 9.6. punktā "Kvantitatīvā datubāze par sociālās
aizsardzības sistēmu Latvijā"noteikto statistiku par sociālo
aizsardzību atbilstoši ESSPROS metodikai.
11 mēnešus pēc pārskata gada (novembrī) - provizoriski dati,
publicē CSP.
22 mēnešus pēc pārskata gada (31. oktobrī) - fināla dati, publicē
Eurostat.

pilns apsekojums

pilns apsekojums

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

ES statistika par ienākumiem un dzīves
apstākļiem

Centrālā statistikas pārvalde gads

Mājsaimniecību budžeta apsekojums
(2019. gadā apsekojuma datu vākšana,
rezultāti tiks publicēti 2020. gadā)

Centrālā statistikas pārvalde gads

Teritorijas attīstības indeksa aprēķins

Valsts reģionālās attīstības
aģentūra

Ar dzimumu saistīts vardarbības
apsekojums

Centrālā statistikas pārvalde gads

11. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
11.1.
Notiesāto personu skaits un tām noteikto Tiesu administrācija
sodu veidi un apmēri

11.2.

Kriminālā statistika

gads

Iekšlietu ministrijas
Informācijas centrs

gads

gads

mājsaimniecību izlases apsekojums,
reģistru datu atlase pēc noteiktiem
parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras, kā arī citu administratīvo datu
avotu individuālos personu datus

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras,
Valsts kases, Labklājības ministrijas,
Iekšlietu ministrijas, Valsts ieņēmumu
dienesta un Valsts zemes dienesta datus

aprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās
sistēmas datus

aprēķini, izmantojot Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra Kriminālprocesa
informācijas sistēmu

Izglītības un zinātnes
ministrija

gads

vispārizglītojošās skolu pilns apsekojums

11.4.

No prettiesiskām darbībām cietušo
personu sociālā rehabilitācija

Labklājības ministrija

gads

novadu un republikas pilsētu pašvaldību un
sociālo rehabilitācijas iestāžu pilns
apsekojums un dati no sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu no
prettiesiskām darbībām cietušām personām
sniedzējiem

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Tiesu administrācija

Ieslodzījuma vietu pārvalde gads

Valsts probācijas dienesta darbības
rezultatīvie rādītāji

Valsts probācijas dienests

Ugunsgrēku un glābšanas darbu
statistika

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests

Informācija par sastādītiem
administratīvo pārkāpumu protokoliem

gads

Iekšlietu ministrijas
Informācijas centrs

gads

gads

gads

X

X

X

aprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās
sistēmas datus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ieslodzījuma vietu pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Ieslodzījuma vietu
pārvaldes datus

aprēķini, izmantojot valsts informācijas
sistēmu ‘PLUS’, kuras pārzinis ir Valsts
probācijas dienests
pilns apsekojums (statistika tiek ņemta no
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Izbraukumu reģistrācijas un resursu
vadības informācijas sistēmas)

aprēķini, izmantojot Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra Sodu reģistrā iekļautos
datus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M - www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Nabadzība un nevienlīdzība (EUSILC);
Sociālie
procesi/Mājsaimniecību sastāvs (EU-SILC)
P - publikācijas "Nabadzības risks un sociālā atstumtība Latvijā",
"Ienākumi un dzīves apstākļi Latvijā", "Materiālā nenodrošinātība
Latvijā"; "Bērni Latvijā, 2019"
i - www.csb.gov.lv

Dati tiks publicēti tikai 2020. gadā. Skat. kolonnu 2.

Dati tiks publicēti tikai 2020. gadā. Skat. kolonnu 2.

01.08.2019.

M - sadaļā "Publikacijas" - "Attistibas_indekss".

Dati tiks publicēti tikai 2021. gadā.

Dati tiks publicēti tikai 2021. gadā.

TA: 31.05.2019
CSP: 30.08.2019.
publikācija: 31.07.2019.

TA: M - https://tis.ta.gov.lv/ sadaļa TIS Publiskā statistika
CSP: M – www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Likumpārkāpumi
P - "Bērni Latvijā, 2019"

IemIc: līdz katra gada 1. februārim
CSP: gada dati: 09.04.2019.
publikācija: 31.07.2019.
Eurostat: 28.09.2019.

IemIc: M, sadaļa "statistika"
CSP: M – www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Likumpārkāpumi
P - "Bērni Latvijā, 2019"

Dati tiek sniegti pēc pieprasījuma

Dati tiek sniegti pēc pieprasījuma

6. mēnesis pēc pārskata gada

M - www.lm.gov.lv, http://www.lm.gov.lv/text/3237

TA: 31.05.2019.
CSP: 16.05.2019.

TA: M - https://tis.ta.gov.lv/ sadaļa TIS Publiskā statistika
CSP: M – www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Likumpārkāpumi

Ievp: 7 (septiņi) mēneši pēc pārskata perioda beigām
CSP: 20.03.2019.
publikācija: 31.07.2019.

Ievp: M - http://www.ievp.gov.lv
sadaļa Publikācijas/Gada publiskais pārskats
M - http://www.ievp.gov.lv sadaļa Publikācijas/Statistika
CSP: M – www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Likumpārkāpumi
P - "Bērni Latvijā, 2019"

01.07.2019.

M - https://www.vpd.gov.lv/informcija

VUGD: 15.01.2019.
CSP: 28.02.2019.
publikācija: 31.07.2019.

VUGD: M - http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/statistika;
i - http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates;
https://www.facebook.com/Latvianfirefighters/;
https://twitter.com/ugunsdzeseji
CSP: M – www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Likumpārkāpumi
P - "Bērni Latvijā, 2019"

IemIc: Līdz katra gada 30. jūnijam
CSP: 16.05.2019.

IemIc: M - sadaļa "statistika"
CSP: M – www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Likumpārkāpumi

X

X

mājsaimniecību izlases apsekojums

Bērnu skaits sociālās korekcijas
izglītības iestādēs

Civillietu, krimināllietu un
administratīvo lietu skaits pirmās
instances tiesās un apelācijas instancē
apgabaltiesās
Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji

X

mājsaimniecību izlases apsekojums

11.3.

11.5.

X

17.01.2019., 28.02.2019., 07.03.2019., 15.03.2019., 26.04.2019.,
12.12.2019.
publikācijas: 17.01.2019., 08.04.2019., 27.04.2019., 31.07.2019.
preses ziņojumi: 07.03.2019., 14.03.2019., 12.12.2019.

X

11.10.

11.11.

Ceļu satiksmes negadījumu statistika

Informācija par noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas, terorisma
finansēšanas vai šo darbību
mēģinājuma, vai cita ar to saistīta
noziedzīga nodarījuma novēršanas,
atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem

Valsts akciju sabiedrība
"Ceļu satiksmes drošības
direkcija"

ceturksnis,
gads

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršanas
dienests

gads

12.3.

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās
vienības

Uzņēmumu grupu skaits

13. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
13.1.
Ikgadējā uzņēmumu statistika
rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un
pakalpojumos

Centrālā statistikas pārvalde gads

Centrālā statistikas pārvalde gads

Centrālā statistikas pārvalde gads

Ikgadējā uzņēmumu statistika par
NACE 2.red. A un O–S sadaļām (dati
atsevišķi netiek publicēti, jo tiek
izmantoti Latvijas nacionālo kontu
aprēķinos)

Centrālā statistikas pārvalde gads

13.3.

Ikgadējā uzņēmumu statistika par
centrālo banku un kredītiestādēm

Centrālā statistikas pārvalde gads

13.4.

Ikgadējā uzņēmumu statistika
Centrālā statistikas pārvalde gads
apdrošināšanas pakalpojumu un pensiju
fondu jomā
Ikgadējā ārvalstu kontrolētu uzņēmumu Centrālā statistikas pārvalde gads
iekšējā statistika (Latvijā)

13.2.

13.5.

X

X

aprēķini

Statistikas uzņēmumu reģistra
aktualizācija, izmantojot administratīvo
datu avotu (reģistru un datubāzu)
informāciju, Centrālās statistikas pārvaldes
apsekojumu un EuroGrupu reģistra datus

Statistikas uzņēmumu reģistra
aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta datubāzes datus, Centrālās
statistikas pārvaldes izlases apsekojumus
Statistikas uzņēmumu reģistra
aktualizācija, izmantojot administratīvo
datu avotu (reģistru un datubāzu)
informāciju, Centrālās statistikas pārvaldes
apsekojumu un EuroGrupu reģistra datus

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta un citu administratīvo datu avotu
(reģistru un datubāzu) informāciju.

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta un citu administratīvo datu avotu
(reģistru un datubāzu) informāciju.

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums
un Latvijas Bankas dati
aprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla
tirgus komisijas datus
pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta, Latvijas Bankas, Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas, SIA "LURSOFT
IT" un SIA "Firmas.lv" datus

Ikgadējā Latvijas kontrolēto uzņēmumu Centrālā statistikas pārvalde gads
ārējā statistika (ārvalstīs)

uzņēmumu, kuriem ir līdzdalība ārvalstu
radniecīgajās sabiedrībās, pilns apsekojums

13.7.

Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji

Centrālā statistikas pārvalde gads

Statistikas uzņēmumu reģistra dati

13.8.

Komercpakalpojumu apgrozījums
sadalījumā pa produktu veidiem un
klientu atrašanās vietas
(konfidencialitātes dēļ rezultāti netiek
publicēti)

Centrālā statistikas pārvalde gads

uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir
pakalpojumi, izlases apsekojums

13.6.

X

X

12. Statistikas uzņēmumu reģistrs
12.1.
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits
Centrālā statistikas pārvalde gads
(fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku
saimniecības, individuālie komersanti,
komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi,
biedrības, valsts un pašvaldību budžeta
iestādes)
12.2.

aprēķini, izmantojot Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra Integrētās iekšlietu
sistēmas apakšsistēmā Ceļu policijas
reģistrā iekļautos datus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ceturkšņa dati: 04.03.2019.,03.06.2019.,02.09.2019.,02.12.2019. M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Transports
gada dati: 13.05.2019.
P - publikācija "Transports Latvijā 2019"; "Bērni Latvijā, 2019"
CSDD publicē: 01.04.

līdz katra gada 1. maijam

M - http://kd.gov.lv; sadaļa Par Mums -> Gada ziņojums

provizoriskie dati: 30.11.2019
galīgie dati: 08.05.2020.

M - www.csb.gov.lv Uzņēmumi/Uzņēmumu skaits

30.04.2019.

M - www.csb.gov.lv Uzņēmumi/Uzņēmumu skaits

28.06.2019.

M - www.csb.gov.lv Uzņēmumi/Uzņēmumu grupas

provizoriskie dati: 15.11.2019;
galīgie dati: 12.07.2019.

M - www.csb.gov.lv Uzņēmumi/ Uzņēmējdarbības strukturālie
rādītāji

X

X

X

X

X

Dati atsevišķi netiek publicēti, jo tiek izmantoti Latvijas nacionālo Dati atsevišķi netiek publicēti, jo tiek izmantoti Latvijas nacionālo
kontu aprēķinos
kontu aprēķinos
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12.07.2019.

M - www.csb.gov.lv Uzņēmumi/ Uzņēmējdarbības strukturālie
rādītāji

12.07.2019.

M - www.csb.gov.lv Uzņēmumi/ Uzņēmējdarbības strukturālie
rādītāji

10.09.2019.

M - www.csb.gov.lv Uzņēmumi/ Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu
darbības rādītāji

10.09.2019.

M - www.csb.gov.lv Uzņēmumi/ Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu
darbības rādītāji

20.09.2019.

M - www.csb.gov.lv Uzņēmumi/ Uzņēmējdarbības strukturālie
rādītāji
Dati tiek nosūtīti Eurostat

Dati tiek nosūtīti Eurostat
X

X

X

13.9.

Starptautisku ārpakalpojumu iepirkums Centrālā statistikas pārvalde reizi trijos gados
uzņēmējdarbības funkciju
nodrošināšanai 2015.-2017. gadā

14. Darba samaksas statistika
14.1.
Īstermiņa statistikas nodarbinātības
rādītāji (indeksi)

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Darbaspēka izmaksu indekss

15.3.

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

Darba samaksas pārmaiņas ministrijās Centrālā statistikas pārvalde gads
un citās centrālajās valsts iestādēs
Eurostat specifiskā indikatora aprēķinam
Aizņemtās un brīvās darbvietas,
apmaksātais darba laiks

Darba samaksas struktūras apsekojums
par 2018. gadu (rezultāti tiks publicēti
2020. gadā)

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

Centrālā statistikas pārvalde reizi četros gados

Mēneša vidējā darba samaksa

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc
darba ienākumiem

ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases
apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta datus

ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu,
nodibinājumu, biedrību un fondu izlases
apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta datus
aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas
valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības
uzskaites sistēmu
ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu,
nodibinājumu, biedrību un fondu izlases
apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta datus
ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu,
nodibinājumu, biedrību un fondu izlases
apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta un Finanšu ministrijas datus

Reģistrētā bezdarba rādītāji

Izvērstā statistika par reģistrētā
bezdarba situāciju Latvijā un reģionos

16. Lauksaimniecības statistika

ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu,
nodibinājumu, biedrību un fondu izlases
apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta datus
Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis (sadalījumā ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu,
pa mēnešiem)
nodibinājumu, biedrību un fondu izlases
apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta datus
Centrālā statistikas pārvalde mēnesis

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
ceturksnis,
gads

Nodarbinātības valsts
aģentūra

mēnesis

Nodarbinātības valsts
aģentūra

mēnesis

Termiņš nav zināms, jo dati tiks publicēti pēc to publicēšanas
EUROSTAT

M - www.csb.gov.lv Uzņēmumi
M - https://ec.europa.eu/eurostat
P - publikācija

3 mēnešus pēc pārskata perioda beigām - 28.06.2019.,
27.09.2019., 27.12.2019., 31.03.2020.

M - www.csb.gov.lv Būvniecība, rūpniecība, tirdzniecība un
pakalpojumi/ Būvniecība
M - www.csb.gov.lv Būvniecība, rūpniecība, tirdzniecība un
pakalpojumi/ Rūpniecība
M - www.csb.gov.lv Būvniecība, rūpniecība, tirdzniecība un
pakalpojumi/ Tirdzniecība un pakalpojumi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

78. dienā pēc pārskata perioda beigām - 17.06.2019., 13.09.2019., M - www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Darbaspēka izmaksas
16.12.2019., 18.03.2020.
i - preses ziņojums ,,Darbaspēka izmaksu pārmaiņas''

10 mēnešus pēc pārskata perioda beigām - 31.10.2019.

X

X

Darbaspēka izmaksu apsekojums par
Centrālā statistikas pārvalde reizi četros gados
2020. gadu (rezultāti tiks publicēti 2021.
gadā)

15. Nodarbinātības statistika
15.1.
Darbaspēka izlases apsekojums

15.2.

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

uzņēmumu, ar strādājošo skaitu virs 50,
pilns apsekojums

aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta datus

nepārtraukts mājsaimniecību izlases
apsekojums;
aprēķini, izmantojot Izglītības un zinātnes
ministrijas, Latvijas Zinātņu
akadēmijas,Valsts ieņēmumu dienesta,
Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras un
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Iedzīvotāju reģistra individuālos datus

pilns apsekojums, izmantojot
Nodarbinātības valsts aģentūras
Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto
vakanču informācijas sistēmu
pilns apsekojums, izmantojot
Nodarbinātības valsts aģentūras
Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto
vakanču informācijas sistēmu

X

X

M - https://ec.europa.eu/eurostat Economy and
finance/Prices/Remuneration of civil servants - key indicators (Art.
65)

78. dienā pēc pārskata perioda beigām - 17.06.2019., 16.09.2019., M - www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Darbvietas un darba laiks
16.12.2019., 18.03.2020.
i - preses ziņojums ,,Brīvās un aizņemtās darbvietas''
provizoriskie gada dati 11 mēnešus pēc pārskata perioda beigām 29.11.2019.
galīgie gada dati 18 mēnešus pēc pārskata perioda beigām 28.06.2020.
22 mēnešus pēc pārskata perioda beigām - 29.10.2020.

M - www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Darba samaksas struktūra
P - publikācija ,,Darba samaksas struktūras apsekojuma rezultāti''

3 mēnešus pēc pārskata perioda - 29.03.2021.

M - www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Darbaspēka izmaksas
P - publikācijas ,,Darbaspēka izmaksas''

2 mēnešus pēc pārskata perioda beigām - 29.05.2019.,
29.08.2019., 29.11.2019., 27.02.2020.

M - www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Darba samaksa
P - publikācija ,,Darba samaksas pārmaiņas''
i - preses ziņojums ,,Darba samaksas pārmaiņas''

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 mēnešus pēc pārskata perioda beigām - 29.03.2019.,
M - www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Darba samaksa
29.04.2019., 29.05.2019., 28.06.2019., 29.07.2019., 29.08.2019., P - publikācija ,,Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem''
27.09.2019., 29.10.2019., 29.11.2019., 27.12.2019., 30.01.2020.,
27.02.2020.
mēneša dati: 09.01.2019., 31.01.2019., 01.03.2019., 01.04.2019., M - www.csb.gov.lv Sociālie procesi/Nodarbinātība un bezdarbs
30.04.2019., 04.06.2019., 01.07.2019., 31.07.2019., 30.08.2019., P - publikācija ,,Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2018. gadā"
30.09.2019., 31.10.2019., 29.11.2019.
ceturkšņa dati: 22.02.2019., 22.05.2019., 15.08.2019.,
15.11.2019.
gada dati: 22.02.2019.
publikācija: 03.06.2019.

pārskata mēnesim sekojošā mēneša 11. datums

M - http://www.nva.lv/sadaļa Dokumenti un Statistika
(http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6)

pārskata mēnesim sekojošā mēneša 30. datums

M - http://www.nva.lv/sadaļa Dokumenti un Statistika
(http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6)

16.1.

16.2.

Lauksaimniecības produkcija
salīdzināmajās un faktiskajās cenās

Lauksaimniecības kultūru sējumu
platības, kopraža un ražība

Agroresursu un ekonomikas ceturksnis,
institūts
gads

Centrālā statistikas pārvalde gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes apsekojumu datus, Lauku
atbalsta dienesta un Lauku saimniecību
uzskaites datu tīkla (SUDAT) datus

X

16.4.

Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu
koku un ogulāju un meža stādāmā
materiāla audzēšana un pārdošana
(platības, pārdotie apjomi)

Centrālā statistikas pārvalde gads

Augkopības produktu pārdošana
naturālā un vērtības izteiksmē (dati
atsevišķi netiek publicēti, jo tiek
izmantoti OSP 1.20., 4.10., 16.1.
ierakstu sagatavošanā)

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

lauku saimniecību, kas nodarbojas ar puķu
un dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku,
ogulāju un meža stādāmā materiāla
audzēšanu, pilns apsekojums

X

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits

Lopkopības produktu ražošana

Centrālā statistikas pārvalde gads

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
gads

Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un Centrālā statistikas pārvalde mēnesis
gaļas iepirkums daudzuma un vērtības
izteiksmē

Lauksaimniecības produktu standarta
produkcija (standart output)

Agroresursu un ekonomikas gads
institūts

X

X

lopkopības lauku saimniecību izlases
apsekojums, Lauksaimniecības datu centra
Ganāmpulku un dzīvnieku reģistra dati

lopkopības lauku saimniecību izlases
apsekojums;
aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu
centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu
sistēmas un Piena ražotāju reģistra datus

Pārtikas un veterinārā dienestā reģistrēto
kautuvju pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu
centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu
sistēmas datus
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes apsekojumu datus, Lauku
saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT)
datus, Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Bruto segumu aprēķinus

Informācija par inkubatoru darbību
(iegūto cāļu skaits inkubatoros)

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis

putnkopības uzņēmumu, kas nodarbojas ar
inkubāciju, pilns apsekojums

Lauksaimniecības kultūru sējumu
platību prognoze (graudaugi, eļļas augi
un kartupeļi)

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis (no maija līdz Zemkopības ministrijas un Centrālās
oktobrim)
statistikas pārvaldes ekspertu vērtējums,
izmantojot Lauku atbalsta dienesta
informāciju

X

X

X

X

X

X

X

Galvenie rezultāti (produkcijas indeksi):
M - www.csb.gov.lv
P - Latvijas statistikas gadagrāmata
P - Galvenie statistikas rādītāji
P - Latvijas lauksaimniecība
Pilni dati: http://www.zm.gov.lv/?sadala=739

provizoriskie dati: 15.02.2019.
galīgie dati: 29.03.2019.

M - www.csb.gov.lv
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība/Augkopība;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība", "Latvijas statistikas
gadagrāmata";
i - www.csb.gov.lv

galīgie dati: 29.03.2019.

M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Augkopība;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība";

Dati atsevišķi netiek publicēti, jo tiek izmantoti OSP 1.20., 4.10.,
16.1. ierakstu sagatavošanā

1.20.
M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/ Iekšzemes
kopprodukts/Reģionu konti
M - http://ec.europa.eu/eurostat
4.10.
M - www.csb.gov.lv
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Lauksaimniecības cenas un indeksi;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība", "Latvijas statistikas
gadagrāmata";
i - www.csb.gov.lv
16.1.
Galvenie rezultāti (produkcijas indeksi):
M - www.csb.gov.lv
P - Latvijas statistikas gadagrāmata
P - Galvenie statistikas rādītāji
P - Latvijas lauksaimniecība
Pilni dati: http://www.zm.gov.lv/?sadala=739

provizoriskie dati: 28.02.2019.
galīgie dati: 27.04.2019.

M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Lopkopība;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība", "Latvijas statistikas
gadagrāmata";
i - www.csb.gov.lv

ceturkšņa datu provizoriskā statistika: 31.05.2019., 30.08.2019.,
29.11.2019., 28.02.2020.
galīgā ceturkšņu datu statistika: 27.04.2019.
gada datu provizoriskā statistika: 22.03.2019.
galīgā gada datu statistika: 27.04.2019.

M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Lopkopība;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība", "Latvijas statistikas
gadagrāmata";
i - www.csb.gov.lv

X

X

lauku saimniecību ar augkopības standarta
izlaidi virs 150 000 eiro un dārzkopībā un
ilggadīgo kultūru audzēšanā specializētu
saimniecību ar standarta izlaidi virs 5000
eiro pilns apsekojums

X

16.5.

X

augkopības lauku saimniecību izlases
apsekojums un Lauku atbalsta dienesta dati
X

16.3.

X

Dati izmantoti CSP preses ziņojumam, kuru publicē 30 dienas pēc
pārskata perioda; pilna informācija - provizoriskie dati - pārskata
gada 20.12.(Eurostat), precizētā - t+1 gada augusts (ZM), galīgā t+1 gada oktobris (Eurostat)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

mēneša datu provizoriskā statistika: 31.01.2019., 28.02.2019.,
M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
29.03.2019., 30.04.2019., 31.05.2019., 28.06.2019., 31.07.2019., zivsaimniecība/Lopkopība;
30.08.2019., 30.09.2019., 31.10.2019., 29.11.2019., 27.12.2019.,
31.01.2020.
galīgā mēnešu statistika: 31.01.2020.
ik pēc 3 gadiem uz 5 gadu bāzes (2017.gadā Standarta izlaide
2013)

M, P, https://sudat.lvaei.lv

Dati tiek publicēti Eurostat datubāzē 45 dienas pēc pārskata
perioda

M - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

31.05.2019., 28.06.2019., 31.07.2019., 30.08.2019., 30.09.2019., M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
31.10.2019., 29.11.2019.
zivsaimniecība/Augkopība

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.
16.18.

16.19.

16.20.

Lauksaimniecības kultūru kopražas
prognoze (graudaugi, eļļas augi un
kartupeļi)

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis (no maija līdz Zemkopības ministrijas un Centrālās
oktobrim)
statistikas pārvaldes ekspertu vērtējums,
izmantojot SIA „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs” un Lauku
atbalsta dienesta informāciju

Nokauto liellopu un cūku skaita
prognozes

Agroresursu un ekonomikas liellopiem – pusgads,
institūts
cūkām – ceturksnis

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes apsekojumu datus

Graudu, pākšaugu un rapša iepirktais
apjoms

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

uzņēmumu, kas nodarbojas ar graudu,
pākšaugu un rapša iepirkumu, pilns
apsekojums

Minerālmēslu un organiskā mēslojuma
iestrādāšana

Centrālā statistikas pārvalde gads

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes
izmantošana

Centrālā statistikas pārvalde gads

Informācija par lauku saimniecību skaitu Centrālā statistikas pārvalde gads
un vidējo lielumu

Informācija par bioloģisko
lauksaimniecību
Piena produktu ražošana

Lauksaimniecības datu
gads
centrs
Centrālā statistikas pārvalde mēnesis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

augkopības lauku saimniecību izlases
apsekojums

X

X

X

augkopības lauku saimniecību izlases
apsekojums

X

X

X

Centrālās statistikas pārvaldes Statistiskā
lauku saimniecību reģistra informācija;
aprēķini,izmantojot Lauksaimniecības datu
centra, Lauku atbalsta dienesta un Valsts
zemes dienesta informāciju
bioloģisko saimniecību pilns apsekojums

piena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns
apsekojums

2020. gada lauksaimniecības skaitīšana Centrālā statistikas pārvalde reizi desmit gados
(sagatavošana un norise, rezultāti tiks
publicēti 2022. gadā)

lauku saimniecību pilns apsekojums,
Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku
un dzīvnieku reģistra, Bioloģiskās
lauksaimniecības reģistra informācija un
Lauku atbalsta dienesta Integrētās
administrēšanas un kontroles sistēmas dati

16.21.

Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu
apjomi

16.22.

Pesticīdu izmantošana lauksaimniecības Centrālā statistikas pārvalde gads
kultūrām (kartupeļi, kukurūza
skābbarībai, kāposti, burkāni, sīpoli,
galda bietes, ābeles, bumbieres, ķirši,
plūmes, avenes, zemenes) 2019. gada
ražai (rezultāti tiks publicēti 2020. gadā)

augkopības lauku saimniecību izlases
apsekojums, Lauku atbalsta dienesta dati

Vīna bilance

16.23.

16.24.

16.25.

16.26.

Lauku atbalsta dienests

Augkopības produktu bilances
(graudaugi, pākšaugi, kartupeļi)

Lauku atbalsta dienests

Lopkopības produktu bilances (gaļa,
piens, olas)

Lauku atbalsta dienests

gads

gads

gads

gads

Graudaugu un eļļas augu bilances
Centrālā statistikas pārvalde gads
atbilstoši ES vienotai metodoloģijai par
2017. un 2018. gadu (Eurostat Granta
projekts)

augu aizsardzības līdzekļu izplatītāju pilns
apsekojums

M -http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database

ceturkšņa datu provizoriskā statistika: 31.01.2019., 30.04.2019.,
31.07.2019., 31.10.2019., 31.01.2020.
galīgā ceturkšņu datu statistika: 30.05.2019.

M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Augkopība;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība";
i - www.csb.gov.lv
M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Augkopība;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība"

galīgie dati: 29.03.2019.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta un Centrālās statistikas pārvaldes
datus

X

X

X

aprēķini, izmantojot Lauku atbalsta
dienesta un Centrālās statistikas pārvaldes
datus

X

X

X

X

X

X

X

X

aprēķini, izmantojot Lauku atbalsta
dienesta un Centrālās statistikas pārvaldes
datus
aprēķini

pārskata gada februāris - Eurostat

galīgie dati: 29.03.2019.

piena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns
apsekojums

Piena un piena produktu ražošana, piena Centrālā statistikas pārvalde gads
tauku un olbaltumvielu saturs piena
produktos

Valsts augu aizsardzības
dienests

31.05.2019., 28.06.2019., 31.07.2019., 30.08.2019., 30.09.2019., M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
31.10.2019., 29.11.2019.
zivsaimniecība/Augkopība

galīgie dati: 20.06.2019.

M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Augkopība;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība"
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība"

1. jūlijs

M - http://pub.ldc.gov.lv/pub_bio.php

mēneša datu provizoriskā statistika: 01.02.2019., 01.03.2019.,
M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
29.03.2019., 02.05.2019., 31.05.2019., 01.07.2019., 31.07.2019., zivsaimniecība/Lopkopība
30.08.2019., 30.09.2019., 31.10.2019., 29.11.2019., 27.12.2019.,
31.01.2020.
galīgā mēnešu statistika: 30.09.2020.
galīgie dati: 30.09.2019.

M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Lopkopība;
P - publikācija "Latvijas lauksaimniecība"

Rezultāti tiks publicēti 2022. gadā

Rezultāti tiks publicēti 2022. gadā

katru gadu

M - http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/publiskieparskati.aspx

Rezultāti tiks publicēti 2020. gadā

Rezultāti tiks publicēti 2020. gadā

15.03.2019.

M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikastemas/lauksaimnieciba/lauksaimniecibas-cenas/meklet-tema/321latvijas-lauksaimnieciba-2018

01.06.2019.

M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikastemas/lauksaimnieciba/lauksaimniecibas-cenas/meklet-tema/321latvijas-lauksaimnieciba-2018

01.06.2019.

M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikastemas/lauksaimnieciba/lauksaimniecibas-cenas/meklet-tema/321latvijas-lauksaimnieciba-2018
Rezultāti tiks publicēti pēc Granta projekta īstenošanas 2020. gadā

Rezultāti tiks publicēti pēc Granta projekta īstenošanas 2020.
gadā

16.27.
16.28.

Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā
iepirkuma cena un kvalitāte

Lauksaimniecības datu
centrs

mēnesis

Svaigpiena tiešā tirdzniecība

Lauksaimniecības datu
centrs

gads

piena iepircēju pilns apsekojums
X

X

X

X

X

X

piena ražotāju pilns apsekojums

16.29.

Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana

Lauksaimniecības datu
centrs

mēnesis

lauksaimniecību dzīvnieku kautuvju pilns
apsekojums

X

X

X

16.30.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits

Lauksaimniecības datu
centrs

pusgads

ganāmpulku, novietņu un to dzīvnieku pilns
apsekojums

X

X

X

Valsts meža dienests

gads

privātpersonu, kas veic mežsaimniecisko
darbību, pilns apsekojums

17. Mežsaimniecības statistika
17.1.
Informācija par koku ciršanu

X

17.2.

Meža ugunsgrēki un to nodarītie
zaudējumi

Valsts meža dienests

gads

Meža atjaunošana

Valsts meža dienests

gads

Mežaudžu bojājumi

Valsts meža dienests

gads

Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite,
nomedīto dzīvnieku skaits

Valsts meža dienests

17.7.

17.8.

Informācija par inventarizētajiem
mežiem īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās, mikroliegumos vides un
dabas resursu aizsargjoslās

Valsts meža dienests

Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma
cenas

Centrālā statistikas pārvalde pusgads

Vidējās mežsaimniecības izmaksas

gads

Centrālā statistikas pārvalde gads

X

mežu īpašnieku un komersantu izlases
apsekojums;
aprēķini izmantojot Valsts zemes dienesta
datus

M - LDC mājas lapa; http://www.ldc.gov.lv/lv/statistika/registrs/

VMD: 110 diena pēc pārskata gada
CSP: M - 24.05.2019.
P - 03.09.2019.

VMD: M Publikācijas un statistika http://www.vmd.gov.lv/valstsmeza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/statistikasparskati?nid=1810#jump
CSP: M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Mežsaimniecība
P - Mežsaimniecība 2018. gadā

VMD: pēc ugunsbīstamās sezonas uz 1.novembri
CSP: M - 30.07.2019.
P - 03.09.2019.

VMD: M Publikācijas un statistika http://www.vmd.gov.lv/valstsmeza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/statistikasparskati?nid=1810#jump
CSP: M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Mežsaimniecība
P - Mežsaimniecība 2018. gadā

VMD: 110 diena pēc pārskata gada
CSP: M - 30.07.2019.
P - 03.09.2019.

VMD: M Publikācijas un statistika http://www.vmd.gov.lv/valstsmeza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/statistikasparskati?nid=1810#jump
CSP: M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Mežsaimniecība
P - Mežaimniecība 2018. gadā

VMD: 110 diena pēc pārskata gada
CSP: M - 30.07.2019.
P - 03.09.2019.

VMD: M Publikācijas un statistika http://www.vmd.gov.lv/valstsmeza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/statistikasparskati?nid=1810#jump
CSP: M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Mežsaimniecība
P - Mežsaimniecība 2018. gadā

VMD: 181 diena pēc pārskata gada
CSP: M - 30.07.2019.
P - 03.09.2019.

VMD: M Publikācijas un statistika http://www.vmd.gov.lv/valstsmeza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/statistikasparskati?nid=1810#jump
CSP: M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Laika apstākļi un dabas
resursi
P - Mežsaimniecība 2018. gadā

VMD: 110 diena pēc pārskata gada
CSP: M - 30.07.2019.
P -03.09.2019

VMD: M Publikācijas un statistika http://www.vmd.gov.lv/valstsmeza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/statistikasparskati?nid=1810#jump
CSP: M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Mežsaimniecība
P - Mežsaimniecība 2018. gadā

X

aprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta
Mežu valsts reģistra datus

kokapstrādes nozares komersantu, kā arī
citu nozaru komersantu, kuri ir veikuši
kokmateriālu iepirkumus iepriekšējā gada
laikā, izlases apsekojums

15. februāris, 15. augusts

X

gads (medību sezona) mežu teritoriju pilns apsekojums

X

17.6.

X

līdz nākamā mēneša 15. datumam

Mhttp://www.ldc.gov.lv/lv/piena_registra_dati/tiesas_tirdzniecibas_stat
istika/
M - LDC mājas lapa; http://www.ldc.gov.lv/lv/statistika/registrs/

X

aprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta
Mežu valsts reģistra datus
X

17.5.

X

15. februāris

X

privātpersonu, kas veic mežsaimniecisko
darbību, pilns apsekojums
X

17.4.

X

M - http://www.ldc.gov.lv/lv/piena_registra_dati/kvotas_statistika/

X

mežu teritoriju pilns apsekojums; apreķini,
izmantojot privātpersonu iesniegtos datus

X

17.3.

X

līdz nākamā mēneša 16. datumam

X

X

X

X

X

X

M - 29.03.2019.,17.09.2019.
P- 03.09.2019.
i - 28.03.2019.

M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Mežsaimniecība
P - Mežsaimniecība 2018. gadā
i - www.csb.gov.lv

X

X

X

M - 28.06.2019.
P - 03.09.2019.
i - 28.06.2019.

M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Mežsaimniecība
P - Mežsaimniecība 2018. gadā
i - www.csb.gov.lv

17.9.

Inventarizēto mežu dati

Valsts meža dienests

gads

privātpersonu, kas veic mežsaimniecisko
darbību, pilns apsekojums
X

17.10.

17.11.

17.12.

Meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu Valsts meža dienests
ieaudzēšana)

Meža reproduktīvā materiāla (MRM)
ražošana

Valsts meža dienests

Mežsaimnieciskās darbības
aprobežojumi inventarizētajos mežos

Valsts meža dienests

18. Zivsaimniecības statistika
18.1.
Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja Zemkopības ministrija
jauda un kuģa tonnāža

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

gads

gads

gads

Zivju nozveja un citu jūras produktu
Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības
gads
izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniem

Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena Zemkopības ministrija

gads

meža reproduktīvā materiālu ražotāju pilns
apsekojums

aprēķini, izmantojot Latvijas
Zivsaimniecības integrētās kontroles un
informācijas sistēmas (LZIKIS) un
Centrālās statistikas pārvaldes datus
Pārtikas un veterinārā dienesta atzīto
akvakultūras dzīvnieku audzētavu pilns
apsekojums

Zivsaimniecības produkcijas apjoms
faktiskajās cenās (dati atsevišķi netiek
publicēti, jo tiek izmantoti Latvijas
nacionālo kontu aprēķinos)

uzņēmumu, kas nodarbojas ar komerczveju,
pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Zemkopības
ministrijas – Latvijas Zivsaimniecības
integrētās kontroles un informācijas
sistēmas (LZIKIS) datus

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

Centrālā statistikas pārvalde gads

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis

X

X

X

X

X

X

aprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta
Mežu valsts reģistra datus

aprēķini, izmantojot Latvijas
Zivsaimniecības integrētās kontroles un
informācijas sistēmas (LZIKIS) un Latvijas
Kuģu reģistra datus
uzņēmumu, kas nodarbojas ar komerczveju,
pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Zemkopības
ministrijas – Latvijas Zivsaimniecības
integrētās kontroles un informācijas
sistēmas (LZIKIS) datus

ekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa
apsekojums
ekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa
apsekojums

VMD: M Publikācijas un statistika http://www.vmd.gov.lv/valstsmeza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/statistikasparskati?nid=1810#jump
CSP: M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Mežsaimniecība
P - Mežsaimniecība 2018. gadā

VMD: 110 diena pēc pārskata gada
CSP: M - 30.07.2019.
P - 03.09.2019.

VMD: M Publikācijas un statistika http://www.vmd.gov.lv/valstsmeza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/statistikasparskati?nid=1810#jump
CSP: M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Mežsaimniecība
P - Mežsaimniecība 2018. gadā

110 diena pēc pārskata gada

M - Publikācijas un statistika http://www.vmd.gov.lv/valsts-mezadienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/statistikasparskati?nid=1810#jump

VMD: 110 diena pēc pārskata gada
CSP: M - 30.07.2019
P - 03.09.2019.

VMD: M Publikācijas un statistika http://www.vmd.gov.lv/valstsmeza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/statistikasparskati?nid=1810#jump
CSP: M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Mežsaimniecība
P - Mežsaimniecība 2018. gadā

Atskaite par iepriekšējo gadu tiek iesniegta EK katru gadu līdz
30. aprīlim. Informācija tiek publicēta 3 mēnešu laikā.

M - http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm
Mhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/data
base
M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Zivsaimniecība

X

privātpersonu, kas veic mežsaimniecisko
darbību, pilns apsekojums

Pārskats par akvakultūru (produkcijas
Centrālā statistikas pārvalde gads
ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto
skaits, preču zivis naturālā un vērtības
izteiksmē, mazuļu audzēšana,
ekonomiskie rādītāji)

19. Rūpniecības statistika
19.1.
Saražoto rūpniecības produkcijas veidu
realizācija
19.2.

gads

X

VMD: 110 diena pēc pārskata gada
CSP: M - 30.07.2019.
P - 3.09.2019.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ceturkšņa datu provizoriskā statistika: 05.03.2019., 31.05.2019.,
03.09.2019., 29.11.2019., 05.03.2020.
galīgā ceturkšņu datu statistika: 14.06.2019.
galīgā gada datu statistika: 14.06.2019.

X

X

X

Datus iesniedz EK (EUROSTAT) reizi gadā, vēlākais, sešus
Mmēnešus pēc pārskata kalendārā gada beigām. Dati tiek publicēti 3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/data
mēnešu laikā.
base

X

X

galīgie dati - 14.06.2019.

M - www.csb.gov.lv Lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība/Zivsaimniecība

Dati netiek publicēti, jo tiek izmantoti Latvijas nacionālo kontu
aprēķinos

Dati netiek publicēti, jo tiek izmantoti Latvijas nacionālo kontu
aprēķinos

provizoriskie dati par 2018. gadu - 30.07.2019.
gala dati par 2018. gadu - 26.11.2019.

M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/buvniecibarupnieciba-tirdznieciba/rupnieciba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

34. diena pēc pārskata perioda beigām - 06.03.2019., 03.04.2019., M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/buvnieciba07.05.2019., 03.06.2019., 04.07.2019., 05.08.2019., 03.09.2019., rupnieciba-tirdznieciba/rupnieciba
04.10.2019., 04.11.2019., 04.12.2019.,03.01.2020., 03.02.2020. i - www.csb.gov.lv

19.3.

19.4.

Rūpniecības apgrozījuma indekss

Apstrādes rūpniecības produkcijas
izlaide un apgrozījums

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

20. Enerģētikas statistika
20.1.
Energoresursu ražošana, pārveidošana, Centrālā statistikas pārvalde mēnesis
imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš
(mēneša dati)

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

Energoresursu ražošana, pārveidošana, Centrālā statistikas pārvalde gads
imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš
(gada dati)

Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus
indikatori

Centrālā statistikas pārvalde gads

Dabasgāzes vidējās cenas

Centrālā statistikas pārvalde pusgads

Elektroenerģijas vidējās cenas

Centrālā statistikas pārvalde pusgads

20.6.

Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā Centrālā statistikas pārvalde gads
enerģijas bruto galapatēriņā

20.7.

Latvijas energobilance

20.8.
20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

Primāro energoresursu ietaupījums
koģenerācijas stacijām
Naftas produktu drošības rezerves

Naftas produktu patēriņš un naftas
produktu ražošana

Centrālā statistikas pārvalde gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa
apsekojums
koģenerācijas staciju pilns apsekojums;
uzņēmumu, kas nodarbojas ar naftas
produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām,
pilns apsekojums;
uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir
elektroenerģijas ražošana, apgāde un
sadale, pilns apsekojums;
uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir kūdras
ieguve un kas importē ogles, izlases
apsekojums
ekonomiski aktīvo komersantu izlases
apsekojums;
uzņēmumu, kas nodarbojas ar dabasgāzes
sadali, pārvadi, uzglabāšanu un tidzniecību,
pilns apsekojums;
uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir
elektroenerģijas ražošana, apgāde un
sadale, pilns apsekojums;
enerģētikas nozares komersantu, kuri ražo
elektroenerģiju un siltumenerģiju
pārdošanai, pilns apsekojums;
AS "Sadales tīkli" un AS "Augstsprieguma
tīkli" dati

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

uzņēmumu, kas nodarbojas ar
elektroenerģijas pārvadi, sadali un
tirdzniecību, izlases apsekojums

X

X

X

aprēķini, izmantojot Eurostat aprēķina
programmu (SHARE)

X

X

X

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes apsekojumu datus

aprēķini, izmantojot Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas datus
un Valsts ieņēmuma dienesta datus no
naftas produktu informācijas sistēmas
(NAPRO)
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmuma
dienesta datus no naftas produktu
informācijas sistēmas (NAPRO)
rūpniecības uzņēmumu energoresursu gala
patēriņa detalizēts sadalījums, izlases
apsekojums
mājsaimniecības, izlases apsekojums

34. diena pēc pārskata perioda beigām - 07.05.2019., 05.08.2019., M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/buvnieciba04.11.2019., 03.02.2020.
rupnieciba-tirdznieciba/rupnieciba

X

aprēķini

uzņēmumu, kas nodarbojas ar dabasgāzes
sadali, pārvadi, uzglabāšanu un tidzniecību,
izlases apsekojums

34. diena pēc pārskata perioda beigām - 06.03.2019., 03.04.2019., M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/buvnieciba07.05.2019., 03.06.2019., 04.07.2019., 05.08.2019., 03.09.2019., rupnieciba-tirdznieciba/rupnieciba
04.10.2019., 04.11.2019., 04.12.2019.,03.01.2020., 03.02.2020. i - www.csb.gov.lv

25. diena pēc perioda pārskata beigām - 25.01.2019., 25.02.2019., M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Enerģētika
25.03.2019., 25.04.2019., 27.05.2019., 25.06.2019., 25.07.2019.,
26.08.2019., 25.09.2019., 25.10.2019., 25.11.2019., 27.12.2019.
(katru mēnesi par iepriekšpēdējo mēnesi)

X

aprēķini

Centrālā statistikas pārvalde reizi piecos gados

X

X

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis

X

X

Centrālā statistikas pārvalde gads

Rūpniecības sektora detalizēts enerģijas Centrālā statistikas pārvalde gads
galapatēriņa sadalījums
Energoresursu apsekojums
mājsaimniecībās par 2020.gadu

ekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa
apsekojums

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M - 04.09.2019.
i - 20.06.2019.
i - 05.09.2019.

M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Enerģētika
i - Energoresursu patēriņš Latvijā 2018. gadā, www.csb.gov.lv
i - Atjaunīgo energoresursu patēriņš 2018. gadā, www.csb.gov.lv

Dati netiek publicēti, tiek nosūtīti Eurostat datumā , kas minēts
Eurostat datu pieprasījumā

M - https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database Table
"Market share of the largest generator in the electricity market annual data (nrg_ind_331a)"

113. diena pēc pārskata perioda beigām - 23.04.2019.,
23.10.2019.

M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Enerģētika

113. diena pēc pārskata perioda beigām - 23.04.2019.,
23.10.2019.

M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Enerģētika

04.02.2019.

M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Enerģētika

P - 21.08.2019.
M - 04.09.2019.
i - 20.06.2019.
i - 05.09.2019.

P - Latvijas energobilance 2018. gadā
M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Enerģētika
i - Energoresursu patēriņš Latvijā 2018. gadā, www.csb.gov.lv
i - Atjaunīgo energoresursu patēriņš 2018. gadā, www.csb.gov.lv

Pagaidām nepublicē ne CSP, ne Eurostat, jo dalībvalstis aprēķinus
veic pirmo reizi.
55. diena pēc pārskata perioda beigām - 25.01.2019.,
25.02.2019., 25.03.2019., 25.04.2019., 27.05.2019., 26.06.2019.,
25.07.2019., 26.08.2019., 25.09.2019., 25.10.2019., 25.11.2019.,
27.12.2019.

Pagaidām nepublicē ne CSP, ne Eurostat, jo dalībvalstis aprēķinus
veic pirmo reizi.
M - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database/energy statistics oil
stocks (nrg_14m)
M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Enerģētika

55. diena pēc pārskata perioda beigām - 25.01.2019., 25.02.2019., M - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
25.03.2019., 25.04.2019., 27.05.2019., 26.06.2019., 25.07.2019., M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Enerģētika
26.08.2019., 25.09.2019., 25.10.2019., 25.11.2019., 27.12.2019.
Granta projekts, nepublicē ne CSP, ne Eurostat

Granta projekts, nepublicē ne CSP, ne Eurostat

Mājsaimniecības energoresursu patēriņa dati tiks publicēti 2021.
gadā

M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Energoresursu patēriņš
mājsaimniecībās

X

X

20.13.
20.14.

Kopējā valsts un tautsaimniecības
nozaru un sadaļu energointensitāte
Primāro energoresursu patēriņš un
enerģijas galapatēriņš atbilstoši
Direktīvas Nr.2012/27/ES prasībām

21. Būvniecības statistika
21.1.
Būvniecības produkcijas indekss

Centrālā statistikas pārvalde gads

aprēķini, izmantojot CSP datus

Centrālā statistikas pārvalde gads

aprēķini, izmantojot CSP datus

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

X

X

X

X

X

X

ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases
apsekojums

X

X

X

21.2.

Būvatļauju skaits

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
gads

Latvijas būvvalžu apsekojums, Būvniecības
informācijas sistēmas dati

X

X

X

21.3.

Jaunu dzīvojamo ēku nodošana
ekspluatācijā

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
gads

Latvijas būvvalžu apsekojums, Būvniecības
informācijas sistēmas dati

X

X

X

Būvniecības produkcijas apjomi

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases
apsekojums

X

X

X

Centrālā statistikas pārvalde gads

dzelzceļa infastruktūras turētāju un
autoceļu reģistru pilns apsekojums;
pašvaldību, kuru pārraudzībā ir autoceļi un
ielas, pilns apsekojums

X

X

X

X

X

X

21.4.

22. Investīciju statistika
22.1.
Investīcijas transporta infrastruktūrā

22.2.1.

Nemateriālie ieguldījumi un
pamatlīdzekļi

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis

ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases
apsekojums

22.2.2.

Nemateriālie ieguldījumi un
pamatlīdzekļi

Centrālā statistikas pārvalde gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases
apsekojums un budžeta iestāžu pilns
apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta datus

23. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
23.1.
Mazumtirdzniecības apgrozījuma un
pārdošanas apjoma indeksi

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

Pakalpojumu apgrozījuma indeksi

Pakalpojumu produkcijas indeksi

uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir
mazumtirdzniecība, izlases apsekojums

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
ceturksnis,
gads

uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir
pakalpojumi, izlases apsekojums

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
ceturksnis,
gads

uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir
pakalpojumi, izlases apsekojums

Vairumtirdzniecības,
Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
mazumtirdzniecības un automobiļu
ceturksnis,
tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas
gads
apjoma indeksi

uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir
tirdzniecība, izlases apsekojumi un
administratīvie dati no Valsts ieņēmuma
dienesta

Automobiļu un motociklu tirdzniecības
apgrozījuma un pārdošanas apjoma
indeksi

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
ceturksnis,
gads

uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir
automobiļu un motociklu tirdzniecība,
izlases apsekojums

Vairumtirdzniecības apgrozījuma
indeksi

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
ceturksnis,
gads

uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir
vairumtirdzniecība, izlases apsekojums

Vairumtirdzniecības apgrozījums
sadalījumā pa preču grupām
24. Transporta statistika
23.7

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
ceturksnis,
gads

Centrālā statistikas pārvalde reizi piecos gados

uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir
vairumtirdzniecība, apsekojums

X

X

P - 16.12.2019.

P - Latvijas vide skaitļos 2018. gadā : klimata pārmaiņas,dabas
resursi un vides kvalitāte

P - 16.12.2019.

P - Latvijas vide skaitļos 2018. gadā : klimata pārmaiņas,dabas
resursi un vides kvalitāte

42. diena pēc pārskata perioda beigām - 13.05.2019., 12.08.2019., M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/buvnieciba11.11.2019., 11.02.2020.
rupnieciba-tirdznieciba/buvnieciba
i - www.csb.gov.lv
ceturkšņa dati: 42. diena pēc pārskata perioda beigām M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/buvnieciba13.05.2019., 12.08.2019., 11.11.2019., 11.02.2020
rupnieciba-tirdznieciba/buvnieciba
gada dati: 11.02.2020.
i - www.csb.gov.lv
ceturkšņa dati: 42. diena pēc pārskata perioda beigām 13.05.2019., 12.08.2019., 11.11.2019., 11.02.2020
gada dati: 11.02.2020.
42. diena pēc pārskata perioda beigām - 13.05.2019., 12.08.2019.,
11.11.2019., 11.02.2020.

M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/buvniecibarupnieciba-tirdznieciba/buvnieciba

22.07.2019.

M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Transports
P - publikācija "Transports Latvijā 2019"

01.03.2019., 03.06.2019., 02.09.2019., 03.12.2019.

M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/Investīcijas

provizoriskie dati: 26.11.2019., 20.12.2019.
galīgie dati: 29.03.2020., 18.04.2020.

M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/Investīcijas

M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/buvniecibarupnieciba-tirdznieciba/buvnieciba

X

X

mēneša dati: 30. diena pēc pārskata perioda - 28.02.2019.,
M - www.csb.gov.lv Būvnieciba, rūpnieciba, tirdznieciba un
29.03.2019., 30.04.2019., 30.05.2019., 28.06.2019., 30.07.2019., pakalpojumi/Tirdzniecība un pakalpojumi
30.08.2019., 30.09.2019., 30.10.2019., 29.11.2019., 30.12.2019., i - www.csb.gov.lv
30.01.2020;
ceturkšņa dati: 30. diena pēc pārskata perioda - 30.04.2019.,
30.07.2019., 30.10.2019., 30.01.2020.

X

mēneša dati: 60. diena pēc pārskata perioda - 29.03.2019.,
M - www.csb.gov.lv Būvnieciba, rūpnieciba, tirdznieciba un
30.04.2019., 30.05.2019., 28.06.2019., 30.07.2019., 30.08.2019., pakalpojumi/Tirdzniecība un pakalpojumi
30.09.2019., 30.10.2019., 29.11.2019., 30.12.2019., 30.01.2020,
28.02.2020.;
ceturkšņa dati: 60. diena pēc pārskata perioda - 30.05.2019.,
30.08.2019., 29.11.2019., 28.02.2020.

X

X

X

X

X

X

2019. gadā netiks publicēti

2019. gadā netiks publicēti

2019. gadā netiks publicēti

2019. gadā netiks publicēti

X

mēneša dati: 60. diena pēc pārskata perioda - 29.03.2019.,
M - www.csb.gov.lv Būvnieciba, rūpnieciba, tirdznieciba un
30.04.2019., 30.05.2019., 28.06.2019., 30.07.2019., 30.08.2019., pakalpojumi/Tirdzniecība un pakalpojumi
30.09.2019., 30.10.2019., 29.11.2019., 30.12.2019., 30.01.2020,
28.02.2020.;
ceturkšņa dati: 60. diena pēc pārskata perioda - 30.05.2019.,
30.08.2019., 29.11.2019., 28.02.2020.

X

mēneša dati: 60. diena pēc pārskata perioda - 29.03.2019.,
M - www.csb.gov.lv Būvnieciba, rūpnieciba, tirdznieciba un
30.04.2019., 30.05.2019., 28.06.2019., 30.07.2019., 30.08.2019., pakalpojumi/Tirdzniecība un pakalpojumi
30.09.2019., 30.10.2019., 29.11.2019., 30.12.2019., 30.01.2020,
28.02.2020.;
ceturkšņa dati: 60. diena pēc pārskata perioda - 30.05.2019.,
30.08.2019., 29.11.2019., 28.02.2020.

X

gada dati: 29.11.2019.

M - www.csb.gov.lv Būvnieciba, rūpnieciba, tirdznieciba un
pakalpojumi/Tirdzniecība un pakalpojumi

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

Dzelzceļa transporta darbība

Kravu pārvadājumi ar autotransportu

Lidostu darbība

Ostu darbība

25.3.

25.4.

25.5.

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
gads

uzņēmumu, kas veic kravu un pasažieru
pārvadājumus pa dzelzceļu, pilns
apsekojums
juridisku un fizisku personu piederošu
kravas automobiļu, kas uz apsekojuma
brīdi ir izgājušas tehnisko apskati un var
tikt legāli lietoti, izlases apsekojums un
aprēķini, izmantojot Valsts akciju
sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" reģistra datus

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
gads

lidostu, kuru pasažieru apgrozība gadā ir
150 tūkstošu un vairāk, pilns apsekojums

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
gads

uzņēmumu, kas veic kravu
iekraušanu/izkraušanu Latvijas ostās, pilns
apsekojums

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ceturkšņa dati: 04.03.2019.,03.06.2019.,02.09.2019.,02.12.2019. M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Transports
gada dati: 29.04.2019.,08.05.2019.,10.05.2019.,14.05.2019.
P - publikācija "Transports Latvijā 2019"
i - www.csb.gov.lv
ceturkšņa dati: 04.03.2019.,03.06.2019.,02.09.2019.,02.12.2019. M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Transports
gada dati: 14.05.2019.
P - publikācija "Transports Latvijā 2019"
i - www.csb.gov.lv

ceturkšņa dati: 31.01.2019.,30.04.2019.,31.07.2019.,31.10.2019. M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Transports
gada dati: 27.03.2019.,10.05.2019.
P - publikācija "Transports Latvijā 2019"
i - www.csb.gov.lv
mēneša dati:
M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Transports
31.01.2019.,28.02.2019.,29.03.2019.,30.04.2019.,31.05.2019.,28 P - publikācija "Transports Latvijā 2019"
.06.2019.,31.07.2019.,30.08.2019.,30.09.2019.,31.10.2019.,29.1 i - www.csb.gov.lv
1.2019.,27.12.2019.
ceturkšņa dati: 31.01.2019.,30.04.2019.,31.07.2019.,31.10.2019.
gada dati: 15.03.2019.,10.05.2019.

Pasažieru pārvadājumi un pasažieru
Valsts SIA "Autotransporta ceturksnis,
apgrozība regulārajā autobusu satiksmē direkcija"
gads

Latvijā reģistrētu pārvadātāju, kas veic
pasažieru regulāros komercpārvadājumus
ar autobusiem, pilns apsekojums

Cauruļvadu transporta darbība

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
gads

uzņēmumu, kas veic naftas produktu
transportēšanu pa cauruļvadiem, pilns
apsekojums

X

X

X

ceturkšņa dati: 04.03.2019.,03.06.2019.,02.09.2019.,02.12.2019. M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Transports
gada dati: 29.04.2019.,14.05.2019.
P - publikācija "Transports Latvijā 2019"
i - www.csb.gov.lv

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
gads

uzņēmumu, kas veic pasažieru
pārvadājumus pilsētās ar elektrotransportu,
pilns apsekojums

X

X

X

ceturkšņa dati: 04.03.2019.,03.06.2019.,02.09.2019.,02.12.2019. M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Transports
gada dati: 08.05.2019.
P - publikācija "Transports Latvijā 2019"
i - www.csb.gov.lv

Centrālā statistikas pārvalde gads

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts
ceļi", kas uztur autoceļu reģistru, pilns
apsekojums
reģistrēto transporta līdzekļu pilns
apsekojums

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pilsētu elektrotransporta darbība

Autoceļu tīkls

Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai Valsts akciju sabiedrība
skaitā fiziskām personām piederošo
"Ceļu satiksmes drošības
transporta līdzekļu skaits
direkcija"

ceturksnis,
gads

Dzelzceļa satiksmes negadījumi

gads

25. Tūrisma statistika
25.1.
Tūristu mītņu darbība

25.2.

Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis,
gads

Valsts dzelzceļa tehniskā
inspekcija

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
ceturksnis,
gads

Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un
darījumu braucieniem

Centrālā statistikas pārvalde gads

Tūrisma komersantu darbība

Centrālā statistikas pārvalde gads

Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji

Tūrisma satelītkonti

26. Nekustamā īpašuma statistika
26.1.
Dzīvojamo telpu īres aprēķins (dati
atsevišķi netiek publicēti, jo tiek
izmantoti makroekonomisko rādītāju
aprēķinos)

Centrālā statistikas pārvalde gads

uzņēmumu, kas veic kravu un pasažieru
pārvadājumus pa dzelzceļu, pilns
apsekojums
ekonomiski aktīvo individuālo uzņēmumu
un komercsabiedrību, kas sniedz
izmitināšanas pakalpojumus, pilns
apsekojums

X

X

X

X

X

X

uzņēmumu, kas sniedz tūrisma operatora
pakalpojumus, pilns apsekojums

X

X

X

izlases apsekojums robežkontroles punktos
un aprēķini

X

X

X

X

X

X

X

X

X

privāto mājsaimniecību izlases apsekojums

Centrālā statistikas pārvalde gads

aprēķini

Centrālā statistikas pārvalde gads

aprēķini

ceturkšņa dati: 04.03.2019.,03.06.2019.,02.09.2019.,02.12.2019. M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Transports
gada dati: 08.05.2019.
P - publikācija "Transports Latvijā 2019"
i - www.csb.gov.lv

29.04.2019.

M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Transports
P - publikācija "Transports Latvijā 2019"

CSP: ceturkšņa dati:
31.01.2019.,30.04.2019.,31.07.2019.,31.10.2019.
gada dati: 10.05.2019.
CSDD: 15.02.
katru gadu 30.09. par iepriekšējo gadu

M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Transports
P - publikācija "Transports Latvijā 2019"

M/arī ERAIL

mēneša dati:
M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Tūrisms
15.01.2019.,15.02.2019.,15.03.2019.,15.04.2019.,15.05.2019.,14 P - publikācija "Tūrisms Latvijā 2019"
.06.2019.,15.07.2019.,15.08.2019.,16.09.2019.,15.10.2019.,15.1 i - www.csb.gov.lv
1.2019.,16.12.2019.
ceturkšņa dati: 15.02.2019.,15.05.2019.,15.08.2019.,15.11.2019.
gada dati: 15.02.2019.
06.06.2019.,07.06.2019.,28.06.2019.

M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Tūrisms
P - publikācija "Tūrisms Latvijā 2019"
i - www.csb.gov.lv

26.04.2019.

M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Tūrisms
P - publikācija "Tūrisms Latvijā 2019"

26.04.2019.

M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Tūrisms
P - publikācija "Tūrisms Latvijā 2019"
i - www.csb.gov.lv

01.04.2019.

M - www.csb.gov.lv Transports un tūrisms/Tūrisms
P - publikācija "Tūrisms Latvijā 2019"

Nepublicē: tiek izmantoti kā starprezultāti makroekonomisko
rādītāju aprēķinos

Nepublicē: tiek izmantoti kā starprezultāti makroekonomisko rādītāju
aprēķinos

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

Statistika par zemes, ēku un
inženierbūvju kadastrālajām vērtībām

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

27.7.

gads

Statistika par darījumiem zemesgrāmatu Tiesu administrācija
nodaļās

mēnesis

Administratīvo teritoriju un to teritoriālā Valsts zemes dienests
iedalījuma vienību platības un ciemu
skaits pa novadiem

gads

Statistika par Kadastra informācijas
Valsts zemes dienests
sistēmā reģistrētiem kadastra objektiem
Dzīvojamais fonds

27. Vides aizsardzības statistika
27.1.
Informācija par atkritumiem un to
apsaimniekošanu

27.2.

Valsts zemes dienests

gads

Centrālā statistikas pārvalde gads

Valsts SIA "Latvijas Vides, gads
ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs"

Datus iegūst, veicot Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas datu
atlasi, un aprēķinus
aprēķini, izmantojot Valsts vienotās
datorizētās zemesgrāmatas datus
Administratīvo teritoriju un to teritoriālo
vienību platības Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmas telpiskajos datos tiek
ģenerētas automātiski.
Datus par ciemu skaitu iegūst, veicot Valsts
adrešu reģistra informācijas sistēmas datu
atlasi
Datus iegūst, veicot Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas datu
atlasi, un aprēķinus
aprēķini, izmantojot ekonomiski aktīvo
uzņēmumu izlases apsekojuma, Centrālās
statistikas pārvaldes un Valsts zemes
dienesta datus

ekonomiski aktīvo uzņēmumu, kuru
galvenais darbības veids pēc NACE 2. red.
ir nodaļas 08-39 un 49, izlases apsekojums

Gaisa piesārņojums no stacionāriem un
difūziem piesārņojuma avotiem
(emisijas no enerģētikas, transporta,
rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju
un citu produktu lietošanas,
lauksaimniecības, zemes izmantošanas
un mežsaimniecības, atkritumu
apsaimniekošanas)

Valsts SIA "Latvijas Vides, gads
ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs"

aprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo
emisiju gaisā

Ūdens resursu lietošana

Valsts SIA "Latvijas Vides, gads
ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centrālā statistikas pārvalde gads

Centrālā statistikas pārvalde gads

X

ūdens resursu lietotāju, kurām ir vai
pārskata gadā bija ūdens resursu lietošanas
atļauja, vai operatoru, kuriem ir vai
pārskata gadā bija atļauja A vai B
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai,
kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
operatoru pilns apsekojums
aprēķini, izmantojot Dabas aizsardzības
pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmas
datus
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes un Valsts SIA "Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datus

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta
datus

Dati par publicēšanu tiks norādīti statistikas publicēšanas
kalendārā

M - http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/gada-publiskieparskati/ Statistika

Dati pieejami tiešsaistes režīmā

M - https://www.zemesgramata.lv/saturs/lv/5-1-1

Dati par publicēšanu tiks norādīti statistikas publicēšanas
kalendārā

M - http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/gada-publiskieparskati/Statistika

Dati par publicēšanu tiks norādīti statistikas publicēšanas
kalendārā

M - http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/gada-publiskieparskati/Statistika

21.05.2019.

M - www.csb.gov.lv Būvnieciba, rūpnieciba, tirdznieciba un
pakalpojumi/Būvniecība un nekustamais īpašums

LVĢMC: 15. jūlijs pēc pārskata perioda
CSP: M - 23.09.2019.
P - 16.12.2019.

LVĢMC: M - https://www.meteo.lv/lapas/vide/atkritumi/atkritumustatistikas-apkopojumi/atkritumu-statistikasapkopojumi?id=1713&nid=380
CSP: M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Vides aizsardzība
P - Latvijas vide skaitļos 2018. gadā : klimata pārmaiņas,dabas
resursi un vides kvalitāte

M - 21.06.2019.
P - 16.12.2019.

M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Vides aizsardzība
P - Latvijas vide skaitļos 2018. gadā : klimata pārmaiņas,dabas
resursi un vides kvalitāte

X

X

X

X

X

X

X

katru gadu līdz 15. februārim gaisa piesārņojošo vielu emisiju dati M - http://cdr.eionet.europa.eu/lv/un/clrtap/inventories/envwqqvzw/
katru gadu līdz 15. martam sagatavots ziņojums

X

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un
Dabas aizsardzības pārvalde gads
mikroliegumu, kuri ir Eiropas nozīmes
aizsargājamas teritorijas (Natura 2000),
platība

Vides nodokļi

X

A, B piesārņojošo darbību kategorijas
operatoru un atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumu pilns apsekojums

Izdevumi vides aizsardzībai
Centrālā statistikas pārvalde gads
(investīcijas, kārtējās izmaksas pa vides
aizsardzības jomām)

Gaisa emisiju konti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15. jūlijs pēc pārskata perioda

M - www.lvgmc.lv

30.04.2019.

M - www.eea.europa.eu sadaļa "Data
and maps" - Biodiversity - N2000 un
http://data.europa.eu/euodp/lv/data/dataset/ad1197d9-6ef0-416c8956-b9f22a40e42a

M - 07.11.2019.
P - 16.12.2019.

M - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database/Air emissions
accounts (env_air_aa)
M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Vides aizsardzība
P - Latvijas vide skaitļos 2018. gadā : klimata pārmaiņas,dabas
resursi un vides kvalitāte
M - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database/Environmental taxes
(env_eta)
M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Vides aizsardzība
P - Latvijas vide skaitļos 2018. gadā : klimata pārmaiņas,dabas
resursi un vides kvalitāte

X

M - 31.10.2019.
P - 16.12.2019.
X

X

X

27.8.

27.9.

27.10.

27.11.

Materiālu plūsmas konti

Informācija par gaisa kvalitāti

Informācija par uzņēmumu radītajām
gaisu piesārņojošo vielu emisijām

Vides kvalitātes informācija

Centrālā statistikas pārvalde gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes ,Valsts meža dienesta un Valsts
SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs" datus

Valsts SIA "Latvijas Vides, gads
ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs"

novērojumu tīkla mērījumu rezultāti

Valsts SIA "Latvijas Vides, gads
ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs"

operatoru, kuriem ir vai pārskata gadā bija
atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai vai C kategorijas
piesārņojošas darbības apliecinājums
enerģētikas jomā, pilns apsekojums

Valsts SIA "Latvijas Vides, mēnesis,
ģeoloģijas un meteoroloģijas gads
centrs"

novērojumu tīkla mērījumu rezultāti

X

X

X

X

X

X

X

X

27.12.

27.13.

27.14.

27.15.

Laika apstākļi Latvijā

Derīgo izrakteņu krājumu bilance

Energoresursu plūsmas konti

Vides preču un pakalpojumu nozares
konti

Valsts SIA "Latvijas Vides, mēnesis,
ģeoloģijas un meteoroloģijas gads
centrs"

Valsts SIA "Latvijas Vides, gads
ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs"
Centrālā statistikas pārvalde gads

Centrālā statistikas pārvalde gads

Vides aizsardzības izdevumu konti

Centrālā statistikas pārvalde gads

aprēķini, izmantojot Valsts vides dienesta,
Zemes dzīļu izmantotāju sniegtos datus

X

X

X

X

X

X

X

X

aprēķini

Centrālā statistikas pārvalde reizi divos gados

izlases apsekojums

27.18.

Vides monitoringa novērojumu dati

Valsts SIA "Latvijas Vides, nepārtraukti
ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs"

pilns apsekojums (atbilstoši Vides
monitoringa programmai)

gads

27.21.

Monetāro vides kontu laikrindu
pagarināšana

Centrālā statistikas pārvalde gads

Vides kvalitātes novērojumu rezultāti
(jūras ūdens)

Latvijas Hidroekoloģijas
institūts

28. Informācijas sabiedrības procesu statistika

gads

X

X

X

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas
pārvaldes un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas datus
novērojumu tīkla mērījumu rezultāti

katru gadu līdz 30. maijam.

M - www.csb.gov.lv

LVĢMC: katru gadu līdz 1. martam
CSP: M - 23.09.2019.
P - 16.12.2019.

LVĢMC: M - www.lvgmc.lv
CSP: M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Vides aizsardzība
P - Latvijas vide skaitļos 2018. gadā : klimata pārmaiņas,dabas
resursi un vides kvalitāte

LVĢMC: katru mēnesi līdz 15.martam
CSP: Mmēn - 22.01.2019., 20.02.2019., 20.03.2019.,
18.04.2019., 21.05.2019., 20.06.2018., 19.07.2018., 21.08.2019.,
20.09.2019., 21.10.2019., 20.11.2019., 20.12.2018.,
Mgads - 22.03.2019.
P - 16.12.2019.

LVĢMC: M - www.lvgmc.lv
CSP: M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Laika apstākļi un dabas
resursi
P - Latvijas vide skaitļos 2018. gadā : klimata pārmaiņas,dabas
resursi un vides kvalitāte

LVĢMC: katru mēnesi līdz 17. datumam
CSP: Mmēn - 22.01.2019., 20.02.2019., 20.03.2019.,
18.04.2019., 21.05.2019., 20.06.2018., 19.07.2018., 21.08.2019.,
20.09.2019., 21.10.2019., 20.11.2019., 20.12.2018.,
Mgads - 28.01.2019.
P - 16.12.2019.

LVĢMC: M - https://www.meteo.lv/laiks/?nid=322
CSP: M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Laika apstākļi un dabas
resursi
P - Latvijas vide skaitļos 2018. gadā : klimata pārmaiņas,dabas
resursi un vides kvalitāte

katru gadu līdz 30. septembrim

M - https://www.meteo.lv/lapas/geologija/derigo-izraktenu-atradnuregistrs/derigo-izraktenu-krajumu-bilance/derigo-izraktenu-krajumubilance?id=1472&nid=659
M - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database/Physical energy flow
accounts (env_pefa)
M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Enerģētika

X

M - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database/Environmental goods
and services sector (env_egs)
M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Vides aizsardzība
P - Latvijas vide skaitļos 2018. gadā : klimata pārmaiņas,dabas
resursi un vides kvalitāte

M - 22.02.2019.
P - 16.12.2019.

M - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database/Environmental
protection expenditure accounts (env_epea)
M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Vides aizsardzība
P - Latvijas vide skaitļos 2018. gadā : klimata pārmaiņas,dabas
resursi un vides kvalitāte

CSP nepublicē, iesniedz LVĢMC

CSP nepublicē, iesniedz LVĢMC

Nepārtraukti

Mhttp://meteo.lv/lapas/noverojumi/noverojumi_ievads?id=1136&nid=4
22

Eiropas Komisijai - 15. janvāris (sākotnējā versija), 5. marts (gala
versija);
ANO Vispārējās Konvencijas par klimata pārmaiņām
sekretariātam - 15. aprīlis

Mhttp://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/Klimata_parmainas/?doc
=17340;
M - http://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/ghgmm/;
Mhttp://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_i
nventories_submissions/items/8108.php

22.02.2019.

M - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database/Environmental
protection expenditure accounts (env_epea)
M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Vides aizsardzība

31. oktobris

M - http://www.eea.europa.eu/data-and-maps

X

X

X

M - 18.02.2019.
P - 16.12.2019.
X

X

aprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību
inventarizācijas nacionālo sistēmu
X

27.20.

X

aprēķini

Lauksaimnieciskās darbības atkritumi

M - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database/Material flows and
resource productivity (env_mrp)
M - www.csb.gov.lv Vide un enerģētika/Vides aizsardzība
P - Latvijas vide skaitļos 2018. gadā : klimata pārmaiņas,dabas
resursi un vides kvalitāte

14.11.2019.

aprēķini

27.17.

Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta Vides aizsardzības un
gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus
reģionālās attīstības
2013 – 2020)
ministrija

X

X

X

27.19.

X

X

novērojumu tīkla mērījumu rezultāti

X

27.16.

X

M - 07.02.2019./24.10.2019.
P - 16.12.2019.

X

X

X

X

X

28.1.

Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un ekomercija

Centrālā statistikas pārvalde gads

izlases apsekojums

X

28.2.

28.3.

28.4.

Datoru un interneta lietošana
mājsaimniecībās

Centrālā statistikas pārvalde gads

Informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju produktu imports un
eksports

Centrālā statistikas pārvalde gads

Publiskā sektora informācijas
atkalizmantošanas indekss

Vides aizsardzības un
gads
reģionālās attīstības
ministrija
Centrālā statistikas pārvalde gads

Saražotās un pārdotās informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju produkcijas
vērtība
29. Konjunktūras apsekojumi
29.1.
Apstrādes rūpniecības konjunktūras
novērtējums
28.5.

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
ceturksnis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

aprēķini

aprēķini

aprēķini

apstrādes rūpniecības uzņēmumu izlases
apsekojums

Būvniecības konjunktūras novērtējums

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
ceturksnis

Mazumtirdzniecībā, automobiļu
tirdzniecības un remonta nozares
konjunktūras novērtējums

Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
ceturksnis

29.4.

Apstrādes rūpniecības investīciju
konjunktūras novērtējums

Centrālā statistikas pārvalde gads

29.5.

Pakalpojumu konjunktūras novērtējums Centrālā statistikas pārvalde mēnesis,
ceturksnis

mazumtirdzniecības, automobiļu
tirdzniecības un remonta uzņēmumu izlases
apsekojums

apstrādes rūpniecības uzņēmumu izlases
apsekojums

X

X

X

X

X

X

X

X

pakalpojumu sektora uzņēmumu izlases
apsekojums
X

Lietotie saīsinājumi.
COFOG
ESAW
Eurostat
EU-SILC
IKT
NACE
OECD
PVN
PVO
SI
SUDAT

X

būvniecības uzņēmumu izlases apsekojums

X

29.3.

X

– Valdības funkciju klasifikācija
– Eiropas statistika par nelaimes gadījumiem darbā
– Eiropas Savienības Statistikas birojs
– Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem
– Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
– Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija
– Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
– Pievienotās vērtības nodoklis
– Pasaules Veselības organizācija
– Eiropas Savienības strukturālais indikators
– Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkls

X

M - www.csb.gov.lv Zinātne un IKT/Datoru un interneta lietošana
Zinātne un IKT/E-komercija
Zinātne un IKT/E-prasmes un IKT drošība
Zinātne un IKT/Mākoņdatņošana
i - www.csb.gov.lv
P - "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana un ekomercija uzņēmumos 2019. gadā"

gada dati: 31.10.2019.

M - www.csb.gov.lv Zinātne un IKT/Datoru un interneta lietošana
Zinātne un IKT/E-komercija
Zinātne un IKT/E-prasmes un IKT drošība
Zinātne un IKT/Mākoņdatņošana
i - www.csb.gov.lv
P - "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana
mājsaimniecībās 2019. gadā"

gada dati: 31.10.2019.

M - www.csb.gov.lv Zinātne un IKT/IKT sektors ekonomikā

katru gadu līdz 31. decembrim

P - publikācija

gada dati dati: 31.10.2019.

M - www.csb.gov.lv Zinātne un IKT/IKT sektors ekonomikā

X

personu izlases apsekojums

X

29.2.

X

gada dati: 24.10.2019.

X

mēneša dati - 28.01.2019., 25.02.2019., 26.03.2019.,
M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas25.04.2019., 28.05.2019., 25.06.2019., 26.07.2019., 27.08.2019., temas/ekonomika/konjunktura
25.09.2019., 28.10.2019., 26.11.2019., 30.12.2019.;
ceturkšņa dati - 28.01.2019., 25.04.2019., 26.07.2019.,
28.10.2019.
mēneša dati - 28.01.2019., 25.02.2019., 26.03.2019.,
M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas25.04.2019., 28.05.2019., 25.06.2019., 26.07.2019., 27.08.2019., temas/ekonomika/konjunktura
25.09.2019., 28.10.2019., 26.11.2019., 30.12.2019.;
ceturkšņa dati - 28.01.2019., 25.04.2019., 26.07.2019.,
28.10.2019.
mēneša dati - 28.01.2019., 25.02.2019., 26.03.2019.,
M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/Konjunktūras rādītāji
25.04.2019., 28.05.2019., 25.06.2019., 26.07.2019., 27.08.2019.,
25.09.2019., 28.10.2019., 26.11.2019., 30.12.2019.;
ceturkšņa dati - 28.01.2019., 25.04.2019., 26.07.2019.,
28.10.2019.
dati par 2019. gadu - 29.11.2019.

M - https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikastemas/ekonomika/konjunktura

mēneša dati - 28.01.2019., 25.02.2019., 26.03.2019.,
M - www.csb.gov.lv Ekonomika un finanses/Konjunktūras rādītāji
25.04.2019., 28.05.2019., 25.06.2019., 26.07.2019., 27.08.2019.,
25.09.2019., 28.10.2019., 26.11.2019., 30.12.2019.;
ceturkšņa dati - 28.01.2019., 25.04.2019., 26.07.2019.,
28.10.2019.

