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Tiesiskais pamats

2019. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumi

Nr. 276 „Valsts izglītības informācijas sistēmas

noteikumi” - Pārvaldei sākot ar 2019. gadu ik

gadu ir jānodrošina augstskolu absolventu

monitorings.
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Līdz šim paveiktais

• pirmie dati - 2017. gada augstskolu absolventi 

(gadu pēc studiju beigšanas);

• ekonomiskā aktivitāti 2018. gada beigās, kā arī 

ienākumi 2018. gadā;

• 2017. absolventi jau otro reizi (divus gadus pēc 

absolvēšanas) un 2018 absolventi;

• ekonomiskā aktivitāte 2019. gada beigās, ienākumi 

2019. gadā; 

• 2017. absolventi jau trešo reizi, 2018. absolventi –

otro reizi, 2019. absolventi – pirmo reizi;

• ekonomiskā aktivitāte 2020. gada beigās, ienākumi 

2020. gadā.
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2019. gada 

beigās

2020. gada 

beigās

2021. gada 

beigās



IZM CSP CSP IZM01 02 03 04

Individuālo datu 

apkopošana un 

sagatavošana par 

ienākumiem, 

nodarbinātību

Sākot ar 2020.gadu –

nākamo gadu 

informācijas 

piekārtošana

Datu tabulēšana 

Katru augstskolu, katru 

personu skata 10 gadus

pēc absolvēšanas

Sagatavoto datu kvalitātes 

izvērtēšana

Darbu aprakstu 

aktualizēšana

21.12.

CSP nodod 

kopsavilkuma 

tabulas IZM

30.04.

CSP saņem 

augstskolu 

absolventu datni 

no IZM

Ik gadu ap 15 tk.

absolventu

Datu sagatavošanas process
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Datu avoti



Ekonomiskās aktivitātes statuss
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• Tiek pielietota 2021.gada tautas skaitīšanai 

izstrādātā metodoloģija

• Ekonomiskās aktivitātes statuss tiek definēts:

➢Nodarbinātie

➢Bezdarbnieki

➢Ekonomiski neaktīvie (pensijas vai kapitāla 

ienākumu saņēmēji, studenti u.c.)

• Statuss novembra mēnesī

• Nodarbinātības statuss tiek noteikts atbilstoši 

informācijai VID datos + papildus dati no citiem 

reģistriem

• Bezdarbnieki – NVA dati



Profesija, nozare
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Personu klasifikācija tematu “Profesija”, “Nozare”

dalījumos pamatojas uz vienu un to pašu darbu.

Personas, kuras strādā vairākus darbus, klasificē

profesijā, pamatojoties uz galveno darbu, kuru

nosaka no VID datiem:

1. pēc darbā pavadītā laika vai, ja nav

norādīts,

2. pēc saņemtajiem ienākumiem.



Ienākumi
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Dati par ienākumiem tiek gatavoti par gadu, izmantojot no 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) saņemtos datus: 

1. Ja persona ir iesniegusi Gada ienākumu deklarāciju:

– Gada ienākumu deklarācija;

– Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija (4 cet.);

– Deklarācija par ienākumu no kapitāla DK;

2. Ja persona nav iesniegusi Gada ienākumu deklarāciju:

– Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām 
summām (ne algu);

– Darba devēja ziņojums (12 mēn.);

– Pašnodarbinātā ziņojums (4 cet.);

– Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija (4 cet.);

– Deklarācija par ienākumu no kapitāla DK;

– Sezonas laukstrādnieku ziņojums (6 mēn.);

– Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās 
personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un 
samaksāto nodokli Latvijas Republikā.



2017. gada absolventi pēc aktivitātes statusa
(divus gadus pēc absolvēšanas, procentos)

Vīrieši Sievietes
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* Personas, kurām ir īsās uzturēšanās atļaujas, nav personas kodu, vai trūkst informācijas administratīvajos datos



Augstākās izglītības iestāžu 2017. gada absolventi 
pēc biežākās/ retākās nozares
(divus gadus pēc absolvēšanas, procentos)

1
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Nodarbinātie 2017. gada absolventi pēc profesijas 
pamatgrupas gadu un divus gadus pēc absolvēšanas 
(procentos)

1
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Nodarbinātie 2017. gada absolventi pēc studiju 
līmeņa un profesijas pamatgrupas 
(divus gadus pēc absolvēšanas, procentos)

1
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Augstskolu skaits pēc absolventu vidējiem 
ienākumiem 2018. un 2019. gadā
(vidējie ienākumi mēnesī)
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2017. gada nodarbināto absolventu 2019. 
gada ienākumi pa studiju līmeņiem (pirms 

nodokļu nomaksas)
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2017. gada nodarbināto absolventu 2019. 
gada ienākumi pa tematiskajām grupām
(pirms nodokļu nomaksas)
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Izaicinājumi…

- Studenti, kam nav personas koda (SSE)

- Ļoti lieli ienākumi (subsīdijas 

lauksaimniecībā)

- Nodarbinātie, kas neparāda ‘patiesos’ 

ienākumus VID datos – piemēram, 

patentmaksātāji, jūrnieki.
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Paldies par uzmanību!

Dati pieejami: https://data.gov.lv/lv


