Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde ir laidusi klajā statistisko datu
publikāciju “LATVIJAS STATISTIKAS GADAGRĀMATA 2009”. Gadagrāmata satura
ziņā ir visplašākā no ikgadējām statistiskās informācijas publikācijām par
tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem procesiem valstī. Publikācijā dati atspoguļoti
par laika posmu no 2000. līdz 2009.gadam. Tā sniedz informācijas par Latvijas
sociālpolitisko situāciju, ekonomiku un finansēm, iedzīvotājiem un sociālajiem
procesiem, tautsaimniecības nozarēm, kā arī zinātni un tehnoloģijām. Atsevišķā
nodaļā ir apskatīti Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām
valstīm. Informācija gadagrāmatā ir sniegta tabulu, diagrammu un kartogrāfisko
attēlu veidā. Papildus statistiskajai informācijai gadagrāmatā ir publicēti svarīgāko
statistisko terminu skaidrojumi, metodoloģiska informācija par datu iegūšanas
avotiem un atsevišķu rādītāju aprēķināšanas metodēm.
Publikāciju var nopirkt vai arī noformēt parakstīšanos LR Centrālās statistikas
pārvaldes Informācijas centrā Lāčplēša ielā 1, Rīgā, LV-1301, tālr. 67366803, e-pasts:
ic@csb.gov.lv, kā arī noformēt pasūtījumu elektroniski CSP mājas lapā
http://www.csb.gov.lv.

The Central Statistical Bureau of Latvia released new publication
“STATISTICAL YEARBOOK OF LATVIA 2009”. In its content Yearbook is the most
extensive annual publication that offers a broad picture of socio-economic phenomena
and processes in the country. Most data cover the period 2000–2009. The yearbook
provides information on socio-political situation, economy and finance, population and
social processes, sectors of national economy, as well as on science and technologies.
Separate chapter compiles information on international comparisons of social and
economic indicators. Information in the yearbook is given in tables, charts and maps,
thus simplifying the perception of the information. Additionally to statistical
information explanations of main statistical terms, methodological information on data
sources and calculation methods of selected indicators are published in the yearbook.
Interested persons can purchase this publication or enter subscription at the
Information Centre of the Central Statistical Bureau, 1 Lāčplēša Street, Riga, LV 1301;
tel. 67366803, e-mail: ic@csb.gov.lv, or enter subscription at http://www.csb.gov.lv,
the Internet address of the CSB of the Republic of Latvia.

