
Teritoriālā statistika. Vai ikvienam sasniedzama?

Uldis Ainārs

Informācijas un komunikācijas departaments



Par ko stāsts!

1. Teritoriālā statistika, kā pie tās piekļūt, to 
saprast un iegūt

2. Piemēri no CSP veidoto rīku klāsta
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Dati ir 21. gadsimta zelts

• https://data.gov.l
v/dati/lv/dataset?
q=bat

• https://data.gov.l
v/dati/lv/dataset?
q=100x100+re%
C5%BE%C4%A3i
s

Vienmēr jāizlasa 
metadati

• Statistikas portāls

• Statistikas portāla 
karšu pārlūks

– BAT

– Pilsētu 
apkaimes

• Speciāli veidoti rīki 
tematiskai datu 
analīzei 
tea.csb.gov.lv
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https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=bat
https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=100x100+re%C5%BE%C4%A3is
https://data.gov.lv/dati/dataset/2c07c211-0d78-49d3-9500-20b6f54f2a63/resource/c4bb9041-6a65-4316-a738-85fb60d39c33/download/bat_metadati.pdf
https://stat.gov.lv/lv/meklet?Search=%22bl%C4%ABvi+apdz%C4%ABvotas+teritorijas%22&DataSource=%22data%22
https://geo.stat.gov.lv/stage2/
https://geo.stat.gov.lv/stage2/#lang=lv&tid=6&sid=7&vid=6864&cvid=0&p={"cba":[],"reference_area":"60.00","reference_value":"50","type":"proportional_pie","pie_colors":{"sectors_count":"7","sector1":"009e73","sector1_label":"Latvieši","sector1_acronym":"","sector2":"d55e00","sector2_label":"Krievi","sector2_acronym":"RU","sector3":"56b4e9","sector3_label":"Baltkrievi","sector3_acronym":"","sector4":"e69f00","sector4_label":"Ukraiņi","sector4_acronym":"","sector5":"cc79a7","sector5_label":"Poļi","sector5_acronym":"","sector6":"f0e442","sector6_label":"Lietuvieši","sector6_acronym":"","sector7":"838383","sector7_label":"Cita","sector7_acronym":"","sector8":"798b3a"}}&z=11&o=1&c={"lat":56.585015217082116,"lng":27.331924438476566}
https://geo.stat.gov.lv/stage2/#lang=lv&tid=6&sid=16&vid=6815&cvid=0&p={"cba":[],"reference_area":"60.00","reference_value":"50","type":"proportional_pie","pie_colors":{"sectors_count":"7","sector1":"009e73","sector1_label":"Latvieši","sector1_acronym":"","sector2":"d55e00","sector2_label":"Krievi","sector2_acronym":"RU","sector3":"56b4e9","sector3_label":"Baltkrievi","sector3_acronym":"","sector4":"e69f00","sector4_label":"Ukraiņi","sector4_acronym":"","sector5":"cc79a7","sector5_label":"Poļi","sector5_acronym":"","sector6":"f0e442","sector6_label":"Lietuvieši","sector6_acronym":"","sector7":"838383","sector7_label":"Cita","sector7_acronym":"","sector8":"798b3a"}}&z=14&o=1&c={"lat":57.526308380803734,"lng":25.42116165161133}


TEA rīka ideja

Mērķis

Uzņēmuma ekonomiskos rādītājus pārdalīt 
teritoriāli pēc nodarbināto dzīves vietām un 
uzņēmuma struktūrvienībām.

Izaicinājumi

Rādītāji, kas pieejami struktūrvienību līmenī –
nozare, darbinieku skaits,

CSP nav zināms kurā uzņēmuma 
struktūrvienībā darbinieks strādā,

Ekonomiskie rādītāji ir pieejami tikai 
uzņēmuma līmenī 
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Kurā struktūrvienībā darbinieks 
strādā?
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Kurā struktūrvienībā darbinieks 
strādā?
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ATR materiālos Ventspils novada profila 15.lp 
piezīme - balstoties uz iedzīvotāju 
deklarētās dzīvesvietas adresi un 
uzņēmumu juridisko adresi

Piemēram Latvijas Pasts?

Atbilstoši definīcijai - Ventspilī deklarēto 
Latvijas Pasta darbinieku darba vietas atrodas 
Mārupē!



CSP pieeja dzīvesvietas, 
darbavietas ‘sasaistē’

Katrai juridiskajai vienībai (NMK):

- Zināmas vietējo darbības veida vienības 
(VDVV)

- Nodarbinātie (personu līmenī)

Katrai VDVV:

- atrašanās vieta (koordinātas)

- darbības veids (nozare)

- nodarbināto skaits

Katram nodarbinātajam:

- dzīvesvieta (koordinātas)

- profesija, katra NMK ietvaros
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CSP pieeja dzīvesvietas, 
darbavietas ‘sasaistē’

Nodarbinātais ir piesaistīts tai VDVV, kura:

- Atbilst administratīvajiem datiem (pedagogi)

ir vistuvāk pēc:

-dzīvesvietas (mēra pēc distances pa ceļu un koriģē 
pēc profesijas un nozares atbilstības)

Atbilstoši nodarbināto skaitam katrā VDVV, 
minimizējot summāro distanci NMK ietvaros.

Detaļās 
https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/pub
lication/2020-09/MLiberts-2020-09-
24.html#/6
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https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publication/2020-09/MLiberts-2020-09-24.html#/6


Kā izskatās rezultāti

Mārupe, 

Valmiera,

Rīga

Darba vieta dzīvesvietas teritorijā
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Kā izskatās rezultāti

Mārupe, 

Valmiera,

Rīga

Dzīvo un strādā dažādās teritorijās
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Dzīvesvietas un darba vietas 
teritorijas ‘sasaiste’

Dzīvesvieta Darba vieta 
(ekonomiskas saites)
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Ieguvumi

Dzīvesvieta Darba vieta
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Uzņēmumu un struktūrvienību 
raksturojoši rādītāji attiecināmi uz 
darbinieka dzīves vietu:
Ģeogrāfiskā teritorija, darbības veids, 
profesija, ienākumi, pievienotā vērtība u.c.
Iedzīvotāju (darbinieku) raksturojoši 
rādītāji attiecināmi uz darba vietu:
Ģeogrāfiskā teritorija, profesija, ienākumi, 
demogrāfija



Izvēlētā teritorijā dzīvojošo darba 
vietas
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Zilā krāsa – teritorijā 
dzīvojošie

Darba vietu teritorijā



Izvēlētā teritorijā strādājošo darba 
vietas

Sarkanā krāsa –
teritorijā strādājošie

Teritorijā strādājošo 
dzīvesvietas
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Cik rādītājus var redzēt 
ekonomiskās analīzes rīkā?

Rādītāji ir:

- Par Latviju

- Par Latviju, detalizācijā, pa nozarēm, 
profesijām, sektoriem

- Par pašvaldībām, teritoriālām vienībām, 
blīvi apdzīvotām teritorijām?

Cik ir iespējamo skatu kombinācijas?
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Cik rādītājus var redzēt 
ekonomiskās analīzes rīkā?

Rādītāji ir:

- Par Latviju (2x3x3)

- Par Latviju, detalizācijā, pa nozarēm, 
profesijām, sektoriem (2x(8+20+3)x3)

- Par pašvaldībām, teritoriālām vienībām, blīvi 
apdzīvotām teritorijām? 119+587+1321

2x3+2x(8+20+3)=204 pa valsti

204 x (119+587 + 1321)=413508 pa 
teritorijām

Ja stāstītu pa katru variantu 1 minūti, tad 3 
gados neiekļautos
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Demo
Darba vietu skaits teritorijās

Darba vietu skaits teritorijās

https://tea.csb.gov.lv/lv/2017/workplace/nu
mber-of-employees/territories-
3/all/none/none
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https://tea.csb.gov.lv/lv/2017/workplace/number-of-employees/territories-3/all/none/none


Demo
Dominējošā novare pēc darba vietām 
/ dzīvesvietas

https://tea.csb.gov.lv/lv/2017/workplace/nu
mber-of-employees/territories-
3/all/industry/none
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https://tea.csb.gov.lv/lv/2017/workplace/number-of-employees/territories-3/all/industry/none


Demo
Dominējošā sektors pēc darba 
vietām

https://tea.csb.gov.lv/lv/2017/workplace/nu
mber-of-employees/territories-
3/all/sector/none
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https://tea.csb.gov.lv/lv/2017/workplace/number-of-employees/territories-3/all/sector/none


Demo
Svārsmigrācijas teritorijas

https://tea.csb.gov.lv/lv/2017/workplace/nu
mber-of-employees/territories-
3/LV0010000/none/none
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https://tea.csb.gov.lv/lv/2017/workplace/number-of-employees/territories-3/LV0010000/none/none


Demo
Svārsmigrācijas teritorijas - Mārupe

https://tea.csb.gov.lv/lv/2017/workplace/nu
mber-of-employees/territories-
3/LV0807600/none/none
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https://tea.csb.gov.lv/lv/2017/workplace/number-of-employees/territories-3/LV0807600/none/none


Kas gaidāms nākotnē

Jaunāki dati:

- par 2018. gadu – martā;

- par 2019. gadu – maijs/jūnijs

Metodoloģiski uzlabojumi:

- BAT ietverot darba vietu teritorijas

- svēršana n darba vietu gadījumā

- lauksaimniecība

- vairākas dzīvesvietas gada ietvaros

- profesiju dalījums.

Jāapraksta aprēķina metodoloģija.
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Paldies


