https://data.gov.lv/dati/dataset/tea publicētās datnes data.csv lauku apraksts
year
Gads.
level_h
Dzīvesvietas līmenis:
0 – valsts,
3 – administratīvā teritorija,
4 – teritoriālā vienība,
7 – blīvi apdzīvota teritorija.
99 – dati par darbvietu vai visām tās iesaistītajām dzīvesvietas teritorijām kopumā (ja code_h
LIKE 'out').
code_h
Dzīvesvietas teritorijas kods vai:
CONF – konfidenciāls,
CORR – korekcija (starpība metodoloģisku atšķirību dēļ),
out – code_w izvēloties konkrētu teritoriju, tās iesaistītajās teritorijās kopumā, izņemot
izvēlēto teritoriju (level_h = 99).
total – dati neietver dzīvesvietu (analoģisks NULL),
UNK – nezināms.
level_w
Darbvietas līmenis:
0 – valsts,
3 – administratīvā teritorija,
4 – teritoriālā vienība,
7 – blīvi apdzīvota teritorija.
99 – dati par dzīvesvietu vai visām tās iesaistītajām darbvietas teritorijām kopumā (ja code_w
LIKE 'out').
code_w
Dzīvesvietas teritorijas kods vai:
CONF – konfidenciāls,
CORR – korekcija (starpība metodoloģisku atšķirību dēļ),
out – code_h izvēloties konkrētu teritoriju, tās iesaistītajās teritorijās kopumā, izņemot
izvēlēto teritoriju (level_w = 99).
total – dati neietver darbvietu (analoģisks NULL),
UNK – nezināms.
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brdwn
Papildus dalījums:
nace – nozare,
pop – iedzīvotāju skaits,
prof – profesija,
sector – sektors.
total – bez papildus dalījuma.
brdwn_code
Papildus dalījuma kods:
brdwn brdwn_code
A
C
G
nace
H
O
P
Q
pop
y15y64
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
prof
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
other
1
sector
2

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
Apstrādes rūpniecība
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
Transports un uzglabāšana
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
Izglītība
Veselība un sociālā aprūpe
15–64 gadus veci iedzīvotāji
Uzņēmumu, iestāžu un struktūrvienību vadītāji
Ārsti, medmāsas un citi medicīnas jomas speciālisti
Skolotāji, audzinātāji un skolotāju palīgi
Politikas pārvaldības speciālisti
Programmētāji un citi IKT speciālisti
Zinātnes un inženierzinātņu speciālisti un vecākie speciālisti
Biroja administratori un lietveži
Muitnieki un robežinspektori
Juristi, advokāti, tiesneši un tiem radniecīgu profesiju speciālisti
Finansisti, grāmatveži un citi uzskaites darbinieki
Noliktavu un loģistikas darbinieki
Pavāri, pavāru palīgi, virtuves darbinieki un viemīļi
Apsargi
Būvnieki un strādnieki celtniecībā
Transporta līdzekļu vadītāji
Apkopēji un sētnieki
Citi kvalificēti strādnieki un amatnieki (izņemot būvniekus)
Vienkārši strādnieki
Cita
Tirgus sektors
Ārpus tirgus sektora

total – kopā.
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value_code
Rādītājs:
empl – nodarbinātie iedzīvotāji,
empl_w – darbvietas,
persons – iedzīvotāji,
value_added – pievienotā vērtība,
value_prod – saražotās produkcijas vērtība.
value_ind
Izvēlētā rādītāja vērtība. Pievienotajai un saražotās produkcijas vērtībai eiro.
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