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Satura rādītājs

• Grantu (Dotāciju) finansējums;
• Grantu shēmas finansējuma projekti un to
realizācija CSP;

• Labās prakses piemēri.
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Grantu (Dotāciju) finansējums

Dotācijas ir tiešas iemaksas Eiropas savienības (ES)
budžetā, lai finansētu pasākumus, kas palīdzētu sasniegt
Savienības politikas mērķus.
Eiropas Savienības statistikas birojs Eurostat konkursa
kārtībā piešķir grantus dalībvalstu statistikas ražošanas
iestādēm, lai veicinātu Eiropas statistikas sistēmas (ESS)
attīstību.
Eurostat projekti tiek finansēti saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES
REGULU (ES) Nr. 99/2013(2013. gada 15. janvāris) par Eiropas statistikas
programmu 2013.-2017.gadam un EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA
(ES, EURATOM) Nr. 966/2012(2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem,
ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.
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Grantu shēmas projekti

•Grantu projekti statistikas ražošanas attīstībai
dalībvalstī;
•ESSnet projekti;

•ESS.VIP projekti.
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Grantu projekti statistikas ražošanas attīstībai
dalībvalstī

Finansējumu konkursa kārtībā piešķir - Regulu prasību ieviešanai,
metodoloģijas pilnveidošanai, datu vākšanai u.c.

2016.gadā:
aktīvitātes gada laikā - 47 granta projektos
uzsākti

- 23 projekti

pabeigti - 17 projekti

Par 15 realizētajiem projektiem sagatavoti un nosūtīti uz Eurostat
projekta noslēguma ziņojumi.
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ESSnet projekti
Daudzvalstu sadarbības projekti ar pētniecisku ievirzi
un mērķi nodrošināt rezultātus, kas nesīs labumu visai

ESS.
Parasti projektu ietvaros sadarbojas vairāku valstu eksperti, kas pēta
konkrētas tēmas dalībvalstīs, projektu rezultātā tiek piedāvāti jauni
risinājumi ESS statistikas ražošanas procesa optimizācijai un efektivitātes
celšanai. Projektu rezultāti ir saistoši visām dalībvalstīm, neatkarīgi no to
dalības ESSnet projektā. Projektu rezultātu ieviešanas veicināšanai tiek
organizēti Ekselences centri (Centre of Excellence), kuros darbojas ESS
atzīti eksperti konkrētās jomās.

CSP laika periodā no 2010.-2015.gadam piedalījusies

5 ESSnet projektos un 2016.gadā uzsākts darbs 1
Ekselences centra projektā, kurā kā eksperte/projekta
vadītāja darbojas Alīna Sadovska.
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ESS.VIP projekti
Eiropas Statistikas Sistēmas komiteja (ESSK) 2014.gada maijā apstiprināja Eiropas
Statistikas Sistēmas Vīziju 2020 (VISION 2020 -ietvars ESS attīstībai līdz 2020.gadam).
Eiropas statistikas sistēmas (ESS) Vīzijas infrastruktūras programmas (VIP) dažādu
statistikas jomu projektu mērķis ir izveidot kopēju infrastruktūru, kas vērsta uz informācijas
standartu un infrastruktūras attīstību ESS ietvaros.
CSP dalība ESS.VIP projektos:
SIMSTAT: mikrodatu apmaiņas testēšana kā jauna pieeja ES tirdzniecības statistikas
vākšanai;
REDESIGN: Intrastat modernizēšana;

ESBRs: Statistikas biznesa reģistru tīkls Eiropā;
VALIDATION: kopīgi datu validācijas standarti un likumi;
ADMIN: administratīvo datu izmantošanas statistikas vajadzībām veicināšana;
DIGICOM: komunikācijas un datu izplatīšanas rīku optimizēšana;
ESDEN: «datu lielceļi» mikrodatu apmaiņai starp ESS partneriem;
BIGD: darbs ar jaunajiem datu avotiem;
SERV: līdzdalība specifisku statistikas sagatavošanas pakalpojumu nodrošināšanā.
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Projektu uzraudzības komiteja
Izveidota ar mērķi nodrošināt starptautisko projektu kvalitatīvu
norisi
Komitejas uzdevumi ir:
- uzraudzīt projektu ieviešanas atbilstību līguma
prasībām;
- uzraudzīt piešķirto finanšu resursu izlietojumu atbilstoši
līguma prasībām;
- apstiprināt programmas gada finanšu pārskatu;

- apstiprināt programmas darbību un uzraudzību
reglamentējošos dokumentus;
- izvērtēt projektu ieviešanas lietderību pēc
nepieciešamības;

- risināt dažādus problēmjautājumus saistībā ar
programmas ieviešanu.
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Parakstīto projektu līgumu skaits
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Projektos iesaistīto CSP darbinieku skaits
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Grantu shēmas projektos nostrādātā darba
laika dalījums departamentu līmenī
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Realizētie projekti CSP un no Eurostat
saņemtais finansējums (2012.-2016.)
CSP realizētie projekti (EUR)
2012

Summa, EUR

2013

774 857

2014

500 592

2015

722 529

2016

1 022 572

760 641

No Eurostat saņemtais finansējums (EUR)
2012
Summa, EUR

2013

394 370

2014

319 305

2015

470 656

2016

586 346

431 566

Vidēji valsts līdzfinansējums, %
2012
Pa gadiem, %

2013
27

2014
27

2015
25

2016
33

23
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Projekts “Trešais EU-SILC ekspertīzes tīkls par
ienākumiem un dzīves apstākļiem - NetSILC 3” –
projekta vadītājs M.Liberts
Projekta vispārīgais mērķis
Veikt padziļinātu metodoloģisko darbu un EU-SILC sociāli-ekonomisko datu analīzi,
izstrādāt koplietošanas rīkus un pieejas attiecībā uz dažādiem datu ražošanas aspektiem.

CSP uzdevums šajā projektā ir veikt EU-SILC svaru aprēķināšanas un kalibrācijas metožu
salīdzinošu apskatu un pētīt reģistru informācijas izmantošanas iespējas svaru kalibrācijai.

Projekts

apvieno

nacionālo

statistikas

iestāžu

pieredzi

un

akadēmiskās

zināšanas

starptautiskā līmenī.

Projekta rezultātā
-Tiek veikts pētījums par reģistrēto ienākumu datu izmantošanas iespējām svaru
kalibrācijas procesā;

-Uzlabota EU-SILC rezultātu precizitāte;
-Tiks sagatavotas rekomendācijas par EU-SILC datu svēršanu;
-Tiks sagatavoti divi ziņojumi, kas tiks publicēti vienā no NetSILC3 grāmatām un
prezentēti labās prakses seminārā 2018. gadā.

Projekts uzsākts 2016.gada aprīlī un ilgst līdz 2020.gada martam.
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«Nacionālo statistikas uzņēmumu reģistru
pilnveidošanas un Eiropas profilēšanas izmēģinājuma
projekts» - projekta vadītāja S.Prole
Lai sasniegtu projekta mērķi, Statistikas uzņēmumu reģistrā,
izmantojot Eiropas grupu reģistra
identifikācijas sistēmu (EGR IS), tika precizēti ārvalstu juridisko vienību unikālie identifikatori (LEID) un,
pielietojot izstrādāto profilēšanas metodoloģiju, tika analizēta statistisko rādītāju izmaiņu ietekme uz
uzņēmējdarbības
strukturālās
statistikas
pamatrādītājiem
uzņēmumu
profilēšanas
gadījumā.

Projekta mērķis:
1. Nodrošināt EGR IS identificētām juridiskām vienībām unikālo identifikatoru (LEID) pieejamību Statistikas
uzņēmumu reģistrā.
2. Turpināt starptautiskās profilēšanas metodes pielietošanas testēšanu un sniegt tās ietekmes novērtējumu
attiecībā uz uzņēmējdarbības strukturālās statistikas pamatrādītājiem.
Rezultāts:
1.Sekmēta starptautisko uzņēmumu grupu datu aktualizācijas procesa nodrošināšana un kvalitatīvas
informācijas sniegšana Eiropas grupu reģistram.
2. Veikts starptautiskās profilēšanas metodes ietekmes novērtējums attiecībā uz uzņēmējdarbības
strukturālās statistikas pamatrādītājiem par 2012. un 2013. gadu, kā arī izstrādāta statistikas vienības
"uzņēmums" ieviešanas un uzturēšanas metodoloģija Statistikas uzņēmumu reģistrā un aprakstīts datu
apstrādes process uzņēmējdarbības statistikā līdz 2019.gadam.

Projekts CSP īstenots laika periodā no 2014.gada jūlija līdz 2016.gada janvārim.
Projektā kopumā iesaistīti 11 cilvēki, projekts īstenots par summu 20 965,25 EUR (Eurostat daļa 19 916,99
EUR)
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Projekts «Pasažieru mobilitāte un autoceļu
satiksmes statistika» - projekta vadītāja D.Zemīte
Projekta mērķis:
Iegūt harmonizētus statistikas datus par pasažieru mobilitāti un
pasažieru mobilitātes rādītājiem Latvijā.
Projekta ietvaros tiks veikts izlases veida apsekojums, kur aptaujās
aptuveni 11 tūkst. personas par viņu pārvietošanās paradumiem vienā
no nedēļām. Dati tiks apkopoti no iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 84
gadiem.
Projekta rezultātā:
-Tiks iegūti salīdzināmi statistikas dati par pasažieru mobilitāti Latvijā
saskaņā ar Eurostat rokasgrāmatas ieteikumiem par pasažieru
mobilitātes statistiku;
-Apsekojuma rezultātus izmantos Eurostat, lai pilnveidotu datu
apkopošanas metodoloģiju šajā jomā.

Projekts uzsākts š.g. decembrī un ilgst līdz 2018.gada aprīlim.
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Labā prakse

Dalība Grantu projektos CSP ekspertiem ir devusi iespēju kļūt
par atzītiem savas jomas speciālistiem.
Mūsu eksperti atzinīgi tiek novērtēti no citu dalībvalstu puses
un tiek uzaicināti piedalīties sadarbības projektos citās valstīs.

Tehniskās palīdzības (Taiex un Twinning) projektu misijās
dažādās valstīs - Armēnijā, Ēģiptē, Ukrainā, Jordānijā, Bosnijā
un Hercegovinā, Azerbaidžānā.
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Labā prakse
Projektu
ieviešanas
kvalitātes
nodrošināšanai
ir
izstrādāta Eiropas Savienības finansēto programmu
ieviešanas kārtība, kas darbojas kā efektīva iekšējās
kontroles sistēma.

Eurostat auditos CSP nav bijuši nekādi ieteikumi par
trūkumiem vai nepilnībām projektu realizācijā.

1
9

Paldies par uzmanību!

