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Saturs

1. Priekšnosacījumi un ierobežojumi 
teritoriālā statistika

2. Kur atrast statistiku par dažādām 
teritorijām

- Piemēri

3. Praktiski piemēri, kā top ģeotelpiska 
statistika

- Pašvaldību iesaiste

- Iecerētie darbi
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Priekšnosacījumi

Kas nodrošina ģeotelpiskās statistikas 
sagatavošanas iespējas:

1. Adrešu reģistrs (ģeogrāfiskās koordinātes)

2. Datu kopa satur adreses kodu vai korekti 
pierakstītu adresi

- Iedzīvotāju reģistrs  pārējie 
administratīvie reģistri

- Tautas skaitīšanas dati

3. Telpiska teritorija par kuru jāatspoguļo 
rezultāti

- Rīgas apkaimes

- Ciemi
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Ierobežojumi

Ja ir pieejama adrese, tas nenozīmē, ka 
secinājumus varēs izdarīt par ģeotelpisku 
teritoriju.

1. Datu pieejamība

- Uzņēmumi un vietējās darbības 
vienības (filiāles)

- Reģistru satura atbilstība realitātei

2. Metodes

- izlases metodes tieši nav 
izmantojamas

- mazu domēnu novērtējumi
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Publicētā ģeotelpiskā statistika

Režģa dati

Ciemu dati

- VZD ciemu robežas?

Rīgas apkaimes 

- Priekšnosacījums citām pilsētām – telpiski 
definētas pilsētas teritoriju robežas

Iedzīvotāju skaits un raksturojoši rādītāji 
pagastos, novados, pilsētās izslēdzot robežu 
izmaiņu ietekmi
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Režģa dati
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Publicēti 167 ieraksti (datu kopas vai kartes)

Detalizācija

- 1x1 km

- 100x100 m republikas noz. pilsētās

Lai izmantotu:

- Zināšanas 
ģeotelpisko datu 
apstrādē

- Programmatūra

+Liels analītiskais 
potenciāls



Režģa dati
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Piemēram

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistika
s-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-
tema/342-pastavigo-iedzivotaju-skaita-
izmainas-2011

Par katru datu kopu 
publicēts

- Ģeotelpiskie 
poligoni

- Dati

- Metadati

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/342-pastavigo-iedzivotaju-skaita-izmainas-2011


Ciemu / Rīgas apkaimju dati

Rīgas apkaimes 

https://opendata.riga.lv/attistiba-un-
buvnieciba.html

Ciemu robežas

VZD dati nav publiskie pieejami

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/robezas-
ciemi publicētājs CSP

Pārējo pilsētu iedalījums?
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Dati par ciemiem
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Publicēti CSP mājas lapā un atvērto datu 
portālā.

Iedzīvotāju skaits, vecuma un dzimuma 
struktūra, 2000, 2011, 2016-2018. gada 
sākumā.



Dati par teritoriālajām vienībām 
un novadiem

Migrāciju plūsmu statistika:

- Iedzīvotāju dzīvesvietas izmaiņas starp 
dažādām teritorijām.

Iespējams izmantot:

- Statistiku CSP mājas lapā

- Atvērto datu portālā

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/iekszemes
-migracija

- Migrācijas plūsmu analīzes rīks

https://Migracija.csb.gov.lv
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