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1. STATISTIKAS PRIEKŠMETS UN METODES

1.1. Statistika kā zinātne

Termins «statistika» cēlies no latīņu vārda «status», kas nozīmē «no- 
teikts lietu stāvoklis». Sākumā to lietoja «politiskais stāvoklis» nozīmē. 
No šejienes itāļu vārds stāto — valsts un statista — valsts pārzinātājs.

Statistikas termins ir ļoti plašs. Pašreiz ir apmēram tūkstotis statisti- 
kas definīciju. Pirmā no tām attiecas uz 1749. gadu. 250 gadu laikā tā tika 
precizēta un papildināta.

Pašreiz terminu «statistika» lieto dažādās nozīmēs:
> par statistiku sauc īpašu praktiskās darbības nozari, kura nodarbo- 

jas’ār statistīsko datu Iegūšanu, apstrādi un analīzi;
> par statistiku sauc zinātni, kura izstrādā teorētiskos atzinumus un 

metodesVKuras izmanto statistikas praksē;
> par statistiku bieži sauc statistiskos datus, kuri uzrādīti uzņēmuma, 

organizācijas, nozares ātslkaites, pubfičeti K jū m o su n  pīēsēTDātī" 
ir statistiskā darba rezultāts.

Bieži vārdu «statistika» lieto kā Jsāku apzīmējumu vārdiem «statistis
kās metodes». Statistiskās metodes var raksturot kā metodes, kurasjieto 
pie datu savākšanas, attēlošanas, analīzes un interpretācijas. Interpretāci
ja (lat. interpretaūa)— škaīārojūms, saturi atlcISāna! Piemēram, meto
des, kuras lieto datu vākšanā par augstskolas studentu kopu, šo datu ap
strādē, apkopošanā un dažādu absolūto, relatīvo un vidējo rādītāju attē
lošanā ar grafiku palīdzību vai tabulu veidā.

Statistiskās metodes un statistiskie rādītāji apskatīti tīrā veidā, paši 
par sevi ir nevainojami, bet katram no tiem ir stingri noteikti lietošanas 
nosacījumi un robežās. Pat neievērojami pārkāpumi šajos nosacījumos 
noved pTFnepietiekami objektīvas informācijas.

Statistikas spēks ir tur, ka, pamatojoties uz datu analīzi, statistika pa-, 
līdz speciālistam atklāt pētāmās parādības būtību.

Statistikas savdabīgumsVipātnīBa īflštatlīfīīkie dati kā ziņas kvantita
tīvā veidā^ tas, iijstatistiķa runā skaitļu valodā, atspoguļojot sabiedrības
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dzīvi visās tās daudzveidīgajās izpausmēs. Pie tam statistiku vispirms inte
resē tie secinājumi, kuri izdarīti, pamatojoties uz noteiktā veidā savāktu 
un apstrādātu skaitlisko datu pamata.

Statistiskie dati parāda pētāmās parādības stāvokli, līmeni, tās attīstī
bu konkrētos vietas apstākļos un laikā, kā arī kvalitatīvās pārmaiņas attīs
tības procesā. ' ~~

Līdz ar to, nosaucot vienu vai otru statistisko skaitli, vienmēr norāda, 
kādu parādību pēta, laiku un vietu, robežas, kurās tā novērojama, kādās 
mēra vienībās izpaužas tās lielums, piemēram, 1998. gada beigās Latvijā 
apgrozībā bija 374.4 milj. latu.

1.2. Statistikas vēsture

Statistikas attīstība ir līdzīga valodas un skaitļu attīstībai. Šai zinātnei 
ir senas saknes. Ta radās kā apkopošanas rezultāts pietiekoši attīstītai 
statistikas_pra.ks.ei, kura saistīta ar sabiedrības attīstības vajadzībām.

Ta, piemēram, Ķīnā vairāk nekā divus tūkstošus gadu pirms mūsu 
ēras notika iedzīvotāju skaitīšanas pēc dzimuma un vecuma, kā arī tika 
vāktas ziņas par rūpniecības un lauksaimniecības stāvokli.

Norādījumi par statistiskajiem apsekojumiem ir sastopami arī Bībeles 
laikos. Senajā Romā tika vesta iedzīvotāju skaita un pilsoņu īpašuma sta
tistika.

Tirdzniecības un starptautiskā tirgus naudas attiecību attīstība bija 
stimujg tālākai uzskaites vefio&anai un statistikai.

9. gadsimta beigās notika pirmās uzskaites operācijas, karaļu īpašu
mu inventarizācija, iedzīvotāju uzskaite, kuri derīgi kara dienestam.

Krievzemē pirmie un galvenie uzskaites un statistikas avoti bija hro
nikas, kuras jau 9.—11. gadsimtā piemin dažādas informācijas vākšanu, 
piemēram, tiek minēti uzskaites dati par pilsētu apmetņu rašanos un at
tīstību, kuras izvietojušās pie ūdens ceļiem, par dievnamu, baznīcu, klos
teru, dzīvojamo būvju skaitu.

Tātad vēsturiski statistikas attīstība saistīta ar valsts attīstību, ar valsts' 1 ■ i—. - - ...II "00> 1
pārvaldesvaiadzibām. Saimn^aškasunka 'rā  vaiaazības )au cilvēcesjKēS:. 
turēs senākos periodos prasīja datus par iedzīvotājiem, zemi, iedzīvotāju 
maņti§to.sļāv^ķlLĀ  m erff īevāloiiadoHuS' tika organižetasledzīvotāju 
skaitīšanas, veica zemes uzskaiti utt  ̂To veiH '^nā, Sen^āTGnīāTEģiptē. 
Sāda veida darbi pieminētTpat dažādu tautu svētos rakstos.



1. Statistikas priekšmets un metodes

Bet statistisko datu vākšaņ^.aotIkās pasaulcs valstīs bija nepilnīga, 
bez zinātniskas pieejas. Sajā periodā statistiskās operācijas tika veiktas iz
ņēmuma gadījumos, galvenokārt kara un finansu lietās.

Vēlāk vajadzība pēc statistiskām operācijām radās jau ar nepiecieša
mību iedzīvotāju pieauguma, valsts ražotājspēku, vajadzību regulēšanas 
stimulēšanai.

Kapitālisma rašanās periodā sabiedriskās ražošanas pieaugums, s ta rp 
tautisko attiecību un tirdzniecības paplašināšanās veicināja uzskaites un 
statistikas attīstību. Ievērojami pieauga vajadzība pēc ekonomiskās kon
juktūras analīzes, tāpēc statistiskās informācijas apjoms strauji pieauga. 
Bija nepieciešami dati par rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas 
apjomiem un izvietojumu, preču realizācijas tirgiem, darba tirgiem, izej
vielām u. tml.

Uzskaites un statistisko darbu prakses paplašināšanās dažādās valstīs 
veicināja statistikas zinātnes veidošanos. Statistika kā zinātne sāka attīstī
ties 17. gs. vidū divos virzienos:

•» aprakstošā un
<■ matemātiskā.
Ievērojami aprakstošās skolas pārstāvji ir vācu zinātnieki G. Kon- 

rings (1606—1681) un G. Ahenvals (1719—1772). Šo statistikas attīstības 
virzienu sauca arī par valsts pārzināšanas skolu, kurš radās 17. gadsimta 
otrā pusē Vācijā. Tās dibinātājs bija vācu zinātnieks G. Ahenvals, kurš 
pirmoreiz Marburgas universitātē f746. gādā uzsāka lasīt jaunu disciplī- 
nu, kuru nosauca par statistiku.

Skola pastāvēja vairāk nekā 150 gadus, nemainot savus teorētiskos pa
matus. Šis zinātnes priekšmets un metode nebija stingri noteikti. Ap
rakstošās statistikas virziena pirmā raksturīgākā īpatnība bija tā, ka tās 
pārstāvji par statistikas uzdevumu uzskatīja «valsts ievērojamības» aprak
stīšanu. Pie tās pieskaitīja valsts teritoriju, valsts iekārtu, iedzīvotājus, re
liģiju, ārpolitiku utt. Līdz ar to statistikas priekšmets neaprobežojās tikai 
ar tām parādībām, kurām ir skaitliskais raksturojums.

Aprakstošās skolas agrīnie pārstādi vispār izvairījās no skaitlisko da
tu izmantošanas un tikai vēlāk (18. gs. vidū) skaitliskie dati pakāpeniski 
iekaroja tiesības tikt ietvertiem aprakstošās statistikas darbos.

Aprakstošās statistikas virziena otrā īpatnība ir, ka šajos darbos nebi
ja sabiedrisko parādību un procesu likumsakarību un savstarpējo saka
rību analīze. Šo zinātnieku izpratne par statistikas priekšmetu, saturu un 
uzdevumiem bija ļoti tālu no pašreizējiem uzskatiem par statistiku kā 
zinātni.
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Matemātiskais virziens izcēlās Anglijā. Atšķirībā no aprakstošās sko
las matemātiskā virziena p ā r s t ā v j i  par savu uzdevumu izvirzīja ekono
misko parādību likumsakarību un savstarpējo sakarību atklāšanu ar da- 
žādu aprēķinu palīdzību. Savus secinājumus viņi pamatoja uz skaitlis
kiem datiem. Šī virziena pamatlicējs un spilgtākais pārstāvis ir Pettijs 
(1623—1687). V Pettija sekotāji ļzveidoja virzienu, kuru sauca arī par 
«politiskās aritmētikas» skola. Sī skola radās apmēram 100 gadus agrāk 
nekā vācu aprakstošā skola.

Politiskās aritmētikas skolas pamatlicēji bija D. Graunts (1620—1674), 
E. Gailei (1656— 1742) un V. Pettijs (1623—1687), kurš bija šī virziena 
spilgtākais pārstāvis.

Viņu darbos iezīmējās divi virzieni:
> demogrāfiskais ar dzīvības apdrošināšanas jautājumu pārsvaru 

(D. Graunta un E. Gailei darbos);
> statistiski ekonomiskais (V. Pettija darbos).
Politiskie aritmētiķi faktoru apkopošanas un analīzes ceļā centās sa

biedrības stāvokli un attīstību raksturot ar skaitļiem, parādīt sabiedrisko 
parādību attīstības likumsakarības. Mērķi un uzdevumi, kurus izvirzīja 
zinātnieki, ir ļoti tuvi mūslaiku statistikas būtības izpratnei. Visplašāk šī 
skola attīstījās 17. un 18. gadsimtā Anglijā, Holandē, Francijā.

19. gadsimta pirmajā pusē radās statistikas zinātnes trešais virziens — 
statistiski matemātiskais. īpašu ieguldījumu šī virziena attīstībā deva 
beļģu statistiķis A. Ketlē (1796— 1874), kurš statistiku nosauca par «so
ciālo fiziku», tas ir, zinātni, kura pēta sabiedriskās sistēmas likumus ar 
skaitlisko metožu palīdzību, l a  svarīgākais nopelns ir likumsakarību, ku
ras atklātas no masveida parādībām, izmantošanas idejas pamatošana ob
jektīvās pasaules izziņas svarīgākā instrumenta kvalitātē. A. Ketlē mā
cībai par statistiskām likumsakarībām bija liela ietekme uz laikabiedriem. 
Daudzi no viņa sekotājiem gāja tālāk par skolotāju.

Statistiski matemātiskā virziena pārstāvji par statistikas pamatu uz
skata varbūtības teoriju, kas veido vienu no statistikas nozarēm.

Lielu ieguldījumu statistikas zinātnes attīstībā ir devuši daudzi rie
tumu valstu un krievu zinātnieki, kā arī latviešu zinātnieks Kārlis Balodis 
(1864—1931).
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1. Statistikas priekšmets un metodes

1.3. Statistikas zinātnes priekšmets

Katrai zinātnei ir būtiskas specifiskas īpatnības, kuras to atšķir no ci
tām zinātnēm un dod tai tiesības uz patstāvīgu pastāvēšanu kā īpašai zi
nātnes nozarei.

Jebkuras zinātnes galvenā īpatnība izpaužas izziņas priekšmetā, tās 
izpētes principos un metodēs, kuru kopums veido tās metodoloģiju.

Apskatīsim statistikas zinātnes priekšmeta galvenās iezīmes un īpat
nības.

Pirmā īpatnība statistikai kā zinātnei ir tā, ka statistiķa pēta nevis at
sevišķus faktus, bet masveida sociāli ekonomiskās parādības un procesus, 
kuri parādās kā daudzi atsevišķi fakti, kuriem piemīt kā individuālas* tā 
arī kopējas pazīmes.

Statistisko pētījumu uzdevums ir iegūt apkopojošus rādītājus un at
klāt sabiedrības dzīves likumsakarības konkrētā vietā un laikā, kuras iz
paužas kā parādības lielā skaitā.

Pētot sabiedrības masveida parādības un procesus, statistika cenšas 
atklāt tur pastāvošās likumsakarības. Statistikas specifika izpaužas tajā 
apstāklī, ka tā pētī sabiedrisko likumsakarību skaitlisko (kvantitatīvo) iz
pausmi.

Sabiedriskās parādības vienmēr ir konkrētas, reālas parādības, un 
tāpēc tām ir savi izmēri (līmeņi, apjomi), starp tiem pastāv noteiktas 
skaitliskas attiecības. Sabiedrības sociāli ekonomiskā dzīve parādās dažā
da veida masveida parādībās, piemēram, dažāda veida produkcijas ražo
šana, šīs produkcijas patērēšana, produkcijas eksports un imports, kravu 
un pasažieru pārvadāšana un citas ekonomikas, kultūras un politiskās 
dzīves parādības. Statistika pētī arī dabas resursus un dabas apstākļus, 
tāpēc ka tie ietekmē sabiedrības dzīvi. Likumsakarību izzināšana iespēja
ma tikai tādā gadījumā, ja pēta nevis atsevišķu parādību, bet parādību ko
pu jeb kopumu, (tālāk tekstā — kopa), jo sabiedrības dzīves likumsaka
rības parādās tikai pie masveida parādībām. Atbilstoši statistiskās izpētes 
priekšmetam vienmēr parādās tās vai citas parādības kopa, kas ietver 
pētāmās parādības lielu daudzumu izpaudumu. Katru atsevišķo parādību 
statistika apskata kā pētāmās likumsakarības īpašu, atsevišķu gadījumu.

Tātad statistiskās izpētes objekts (katrā konkrētā gadījumā) ir statis
tiskā kopa. Statistiskā kopa ir liels skaits vienību, kurām piemīt:

<* masveidīgums;
<■ vienveidīgums;
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■> zināmas vērtības;
<- atsevišķu vienību savstarpējā saistība;
❖ variācijas pastāvēšana.
Piemēram, statistiskās izpētes objekti, tas ir, statistiskās kopas, var 

būt liels skaits uzņēmumu, ģimeņu, laulību, studentu, banku, valsts pilso
ņu. Svarīgi atcerēties, ka statistiskā kopa sastāv no reāli pastāvošiem ma
teriāliem objektiem.

Katru atsevišķi ņemto lielā skaita elementu sauc par statistiskās ko
pas vienību. Statistiskās kopas vienībām raksturīgas kopīgas īpašības, ku
ras statistikā sauc par pazīmēm. Ar kopas kvalitatīvo vienādību saprot 
vienību līdzību (objektu, parādību, procesu) pēc kaut kādas vienas būtis
kas pazīmes. Tomēr kopas vienības var būt atšķirīgas pēc kaut kādas citas 
pazīmes, piemēram, studenti atšķiras pēc dzimuma, vecuma, sekmības 
utt.

Pētījuma mērķis nosaka pētāmās kopas robežas un vienības. Tā, pie
mēram, jap ē ta  iedzīvotājus kā darbaspēka veidošanas pamatu, tad kopas 
vienība ir cilvēks, bet, ja pēta iedzīvotāju patēriņu, tad kopas vienība ir māj- 
saimniecība kā patēriņa vienība.

Pie viena un tā paša pētījuma mērķa pētāmā kopa un atsevišķa tās 
vienība ir atkarīga no pētījuma līmeņa. Piemēram, ražīgumu var pētīt no
zares, atsevišķa uzņēmuma, ceha, brigādes līmenī, kā ari atsevišķa nodar
binātā līmenī. Līdz ar to kopas vienība būs atšķirīga: dotās nozares uzņē
mums; dotā uzņēmuma nodarbinātais, ceha vai brigādes nodarbinātais; 
nostrādātās cilvēkdienas (vai cilvēkstundas), lai pētītu atsevišķa nodarbi
nātā ražīgumu. Tātad kopas vienība — tā ir pētījuma objekta sasmalcinā
šanas robeža, pie kuras saglabājas pētāmā procesa visas īpašības.

Kopas vienībām bez kopējām pazīmēm, kuras jiosaka kopas kvalita
tīvo noteiktību, piemīt individuālās īpatnības un_ atšķirības, kuras tās 
atšķir vienu no otras, tas ir, pastāv tā saucamā pazīmju variācija. So pa
zīmju variācija ir saistīta ar dažādu apstākļu savienojumu, kombināciju, 
kas nosaka kopas vienību attīstību. Piemēram, darba ražīguma līmenis ir 
atkarīgs no atsevišķa strādnieka vecuma, kvalifikācijas, attieksmes pret 
darbu utt.

Tieši variācijas pastāvēšana nosaka statistikas nepieciešamību.
Līdz ar to statistiskās izpētes priekšmets ir kopas, tas ir, vienādas kva

litātes, variējošas kopas. Šajā definīcijā ietilpst jebkuras parādības kopas 
trīs galvenās īpašības:

> tā ir parādības kopa;

12
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> tā ir parādības kopa, kuru vieno kopēja īpašība, kas attēlo vienas 
un tās pašas likumsakarības izpausmi;

> tā ir variējošas parādības kopa, kas atšķiras ar savu raksturojumu.
īpaši pēdējā īpašība rada nepieciešamību pēc viena veida parādības

visas kopas izpētes.
Otrā īpatnība statistikai kā zinātnei ir tā, ka statistika pēta vispirms 

sabiedrisko parādību un procesu kvantitatīvo pusi konkrētos vietas ap
stākļos un laikā, tas ir,"statistikas priekšmets ir sociāli ekonomisko parā- 
dībuTIēiums un skaitliskās attiecības, to sakarību un attīstības likumsaka- 
ribas~ Piemēram, statistika pēta ražošanas, sadales un patēriņa ekono
misko raksturojumu, iedzīvotāju materiālās labklājības līmeni, kultūras 
dzīves parādības, iedzīvotāju skaitu utt.

Sabiedrības dzīves skaitliskās puses cita izpausme ir sabiedrības pa
rādību lielumu skaitliskās attiecības.

Skaitliskā noteiktība — tā ir statistikas izziņas priekšmeta objektīva 
īpašība. Skaitliskie raksturojumi, kurus nosaka statistika, nav fiksēti vien
reiz un uz visiem laikiem, tie nav vienādi visam kopas vienībām. Sabied
rības dzīves parādībām Ir noteikti līmeņi neatkarīgi no tā, vai tie izpaužas 
statistiskos datos vai nē. Tie mainās (variē) no vienas kopas vienības uz 
citu teritorijā un laikā. Tātad statistiku rada parādību variācija.

Sabiedrības dzīves parādības un procesus statistika raksturo ar no
teikta veida skaitļiem, kurus sauc par statistiskiem rādītājiem.

Statistiskais rādītājs attēlo kopas vienības un visas kopas lielumu.
Ar ko statistika atšķiras no matemātikas?
Statistikas galvenā īpatnība — tā pēta kvalitatīvi noteiktu masveida 

sabiedrisko parādību skaitlisko pusi attiecīgos vietas apstākļos un laikā. 
Pie tam parādību kvalitatīvo noteiktību parasti nosaka ar to saistītās zi
nātnes.

Piemēram, statistika pēta mirstību kā masveida parādību, bet mirstī
bas faktu un cēloni nosaka medicīna.

Ja aritmētiskā skaitļa konkrētam saturam ne vienmēr ir nozīme (vien
mēr 4.4 = 16), tad statistikā skaitļiem bez kvalitatīvā satura, kā arī bez 
vietas un laika norādes nav nekādas jēgas. Piemēram, skaitlis 806.0 tūkst. — 
tas ir iedzīvotāju skaits Rīgā (kvalitatīvā noteiktība). Bet iedzīvotāju skaits 
pilsētā nepārtraukti mainās, tāpēc nepieciešams nosaukt arī laiku — 
1998. gada 1. janvārī.

Tatad statistiskais rādītājs ir pētāmās parādības pazīmes kvantita- 
tīvais novērtējums. Pie tam jāņem vērā, ka statistiskā rādītājā parādās
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kvantitatīvās un kvalitatīvās puses vienotība. Ja nav noteikta parādības 
kvalitatīvā puse, tad nevar aprēķināt arī tās kvantitatīvo pusi. Piemēram, 
valsts iekšzemes kopprodukta apjomu var pareizi aprēķināt tikai pie 
nosacījuma, ja zināms tā kvalitatīvais raksturojums.

Tādu kopas īpašību kā tipiskums, mēra ar vidējiem rādītājiem.
Rādītāju kopums, kas vispusīgi parāda sarežģītas parādības, veido 

rādītāju sistēmu. Bet statistiku nedrīkst nosaukt tikai par sociāli ekono
misko parādību lielumu zinātni.

TVešā īpatnība statistikai kā zinātnei ir tā, ka statistika raksturo sa
biedrisko parādību struktūru. Struktūra (lat. struktura — uzbūve, izvie
tojums, izkārtojums) —statistiskās kopas sastāvdaļu savstarpējs izvieto
j ums un sakarība. Tātad struktūra ir masveida parādību iekšējā uzbūve, 
tas ir, statistiskās kopas iekšējā uzbūve. Statistikai vajag šo struktūru at
klāt, izteikt un attēlot ar statistisko rādītāju palīdzību.

Struktūras analīze atklāj sociāli ekonomisko parādību galvenās sa
stāvdaļas, šīs sastāvdaļas tiek salīdzinātas ar visu parādību kopu un savā 
starpa. DoloTšffuHuru salīdzina ār citām vienāda tipa struktūrām, kā arī 
ar noteiktu struktūru (plāna, normatīvo utt.) un atklāj novirzes cēloņus. 
Sagatavo priekšlikumus struktūras optimizācijai. Tās analīzes procesā iz
manto grupēšanas metodi.

Struktūras pazīmes ir daudzveidīgas un statistikas uzdevums — izvē
lēties būtiskākās pazīmes, kuras atspoguļo sociāli ekonomisko parādību 
struktūru. Pazīmju sistēmas izvēli nosaka pētījumu mērķis un tā ir atkarī
ga no vietas apstākļiem un laika.

Piemēram, iedzīvotāju statistiskās struktūras izpētes virzieni var būt 
vairāki:

> pēc iedzīvotāju vecuma, dzimuma, tautības, izglītības, nodarbinātī
bas utt.

> vienas struktūras raksturojuma atkarības izpēte (piemēram, bērnu 
skaits ģimenē) no citas (ieņēmumu līmenis un izglītība, dzīves ap
stākļi utt.);

> iedzīvotāju pieauguma un tā struktūras izmaiņas izpēte.
Statistikas ceturtā īpatnība. Katrai sabiedriskai parādībai ir raksturī-

gas izmaiņas telpā (teritoriāli) un laikā. Teritoriālās izmaiņas, tas ir3. sta
tikā,ļioHeFāJšaEīēSrīilčo paradību struktūras analīzes palīdzību, bet pa
rādības struktūras un līmeņa fžmāiņātiēk"pētītālāīkā, tas ir, dinamikā.

Statika — mierāvai fidzšvara stāvoklis (pretstats dinamikai).

14
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Dinamikas analīze ietver:
❖ sabiedriskās parādības līmeņa lieluma noteikšanu noteiktā laika mo

mentā vai laika periodā;
❖ vidējā līmeņa noteikšanu;
❖ līmeņu izmaiņu rakstura noteikšanu;
❖ izmaiņu lielumu un tempu aprēķināšanu;
❖ izmaiņu pamattendences noteikšanu, tās likumsakarību noteikšanu;
❖ statistiskās prognozes sastādīšanu.
Tikai statistika uzskatāmi atspoguļo sociāli ekonomisko parādību iz

maiņu laikā.
Piektā īpatnība statistikai kā zinātnei ir tā, ka statistika pēta sabied

risko parādību šāKrlEaš tāpēc, ka īstenības izzināšana riāv iespejama 
bez visu vai vismaz galveno sabiedrisko parādību savstarpējo sakarību iz
ziņas. Vissvarīgāk ir izzināt cēloņu — seku sakarības, lai iedarbotos uz sa
biedriskām parādībām ar mērķi tās izmainīt sabiedrības interesēs.

Ar speciālas metodoloģijas palīdzību statistika nosaka skaitliskās sa
karības starp sabiedriskām parādībām.

Ņemot vērā iepriekš teikto, formulēsim statistikas kā zinātnes definī
ciju.

Statistika — zinātne, kura pēta kvalitatīvi noteiktu masveida so
ciāli ekonomisko parādību un nrocesu skaitlisko pusi, to struktūru un 
sadalījumu, izvietojumu telpā (teritorijā), kustību laikā, nosakot pa
stāvošās skaitliskās sakarības, tendences un likumsakarības, pie tam 
konkrētos vietas apstākļos un laikā.

Vadoties pēc priekšmeta galvenajām iezīmēm un rakstura, noteiksim 
statistikas kā zinātnes izziņas uzdevumus:

❖ sociāli ekonomisko parādību līmeņa un struktūras izpēte;
❖ sociāli ekonomisko parādību un procesu savstarpējo sakarību izpēte;
❖ sociāli ekonomisko parādību dinamikas izpēte.
la tad  statistisko pētījumu mērķis, tāpat kā jebkura zinātniskā pētīju

ma mērķis, ir masveida parādību un procesu būtības atklāšana, to likum
sakarību atklāšana. So likumsakarību īpatnība ir tā, ka tās neattiecas uz 
katru kopās~ve7nību, bet gan uz visām vienībām kopumā. Kopējais prin
cips, kas atrodas statistisko likumsakarību izpētes pamatā, ir tā saucamais 
lielā skaita likums.
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1.4. Statistikas kā zinātnes teorētiskie pamati

Jebkuras zinātnes, tai skaitā statistikas, teorētisko pamatu veido jē
dzieni un kategorijas, kuru kopumā izpaužas attiecīgās zinātnes galvenie 
principi. Statistikā svarīgākās kategorijas un jēdzieni ir:

> kopa;
> variācija;
> pazīme;
> likumsakarība.
Jau apskatījām statistikas zinātnes galvenās kategorijas, tāpēc tām 

pievērsīsimies īsi.
Statistiskā kopa — pēc vienas vai vairākām pazīmēm vienādas kvali

tātes (vienveidīgumu) parādību liels daudzums (skaits), kas pastāv iero
bežoti telpā (teritorijā) un laikā.

Statistiskā kopa obligāti nepārstāv tikai lielu skaitu vienību, principā 
tā var būt arī ļoti maza, piemēram, mazās izlases kopas skaits ir 8—10 vie
nības.

Pastāv statistiskās kopas vienveidīguma jēdziens. Tas nozīmē visu ko
pas vienību pilnīgu atbilstību, bet ar to saprot kopas visām vienībām gal
venās īpašības, kvalitātes, tipiskuma pastāvēšanu. Viena un tā pati kopas 
vienība, piemēram, var būt vienveidīga pēc vienas pazīmes un nevienvei- 
dīga pēc citas.

Pazīmes nozīmes skaitliskā izmaiņa, pārejot no kopas vienas vienības 
uz citu, sauc par variāciju. Variācija rodas nejaušu, vispirms iekšējo, ie
meslu ietekmē.

Sociāli ekonomiskām parādībām ir lielas variācijas. Piemēram, valsts, 
pilsētu variācija pēc iedzīvotāju skaita veidojas daudzu faktoru ietekmē: 
vēsturisko, etnoģeogrāfisko, ekonomisko, sociālo un daudzu citu. Variā
cijas analīzē lieto variācijas rādītājus.

Statistikas svarīgākā kategorija ir statistiskās likumsakarības. Par li
kumsakarību vispār pieņemts saukt atkārtošanos, secību un izmaiņu rak
sturu parādībās.

Statistikā likumsakarību apskata kā sabiedrisko masveida parādību 
un procesu, kurš sastāv no liela daudzuma elementiem (kopas vienībām) 
izmaiņu telpā (teritorijā) un laikā skaitlisko likumsakarību,

Tā nav raksturīga atsevišķai kopas vienībai, bet visai kopai kopumā.
Pirmoreiz domas par to, ka statistika izzina sabiedrības dzīves likum

sakarības, izteica D. Graunts un V. Pettijs. To pirmais izpētīja A. Ketlē.
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Statistiskās likumsakarības ir statistiskie fakti, kurus parāda apkopo
jošo statistisko rādītāju veidā un kuri dod pētniekam nenovērtējamus 
tipizētus lielumus.

1.5. Statistikas metodes

Filozofija un loģika ielika stingrus pamatus statistikas teorijas attīstī
bā. Tādu kategoriju zinātniskā izstrāde kā kvantitāte un kvalitāte, nepie
ciešamība un nejaušība, cēlonīBa71ikumsākarTba’’uri citasTrādālešpeju 
filozofiski izprast statistikas kā zinātnes priekšmetu, meto3I un ūz3evu- 
mus. ~ ’ " ' .............. ................ ....

Dialektisko likumu un kategoriju zināšanas ļauj statistikai pareizi 
izprast un izskaidrot parādības, kuras statistikas pēta, izvēlēties attiecīgo 
instrumentu un metodoloģiski pareizu pieeju to izpētē. Tomēr statistikai 
kā zinātnei ir savi izpētes specifiskie paņēmieni, kuri ir atkarīgi no tās 
priekšmeta īpatnībām. Specifiskie paņēmieni, ar kuru palīdzību statiitikā 
pēta savu priekšmetu, veido statistisko metodoloģijl!

Statistikas metodoloģija ir paņēmienu, veidu un metožu sistēma, ku
ra virzīta uz skaitlisko likumsakarību izpēti, kuras parādās sociāli ekono
misko parādību struktūrā, dinamikā un savstarpējās sakarībās. Statistis
kās pētīšanas kopējie noteikumi izriet no sociāli ekonomiskās teorijas at
zinumiem un izziņas dialektiskās metodes principiem.

Parādību teorētiskā (kvalitatīvā) analīze pamatojas uz sociāli ekono- 
miskaj ām zinātnēm, kuras vienmēr iet pa priekšu to statistiskai izpētei un 
ir obligāts nosacījums pareizai statistisko pētījumu organizācijas un to re
zultātu nekļūdīgas izskaidrošanas nodrošināšanai. Statistiskās pētīšanas 
nosacījums ir izpētāmā objekta vai procesa būtības izpratne, konkrēto ap
stākļu attīstības likumu un īpatnību zināšanas.

Vienlaikus statistika sociāli ekonomisko zinātni bagātina ar datiem, 
kurus iegūst statistiskos pētījumos. Statistisko informāciju izmanto teorē
tisko atzinumu pārbaudei, pamatošanai un ilustrācijai.

Atbilstoši pētīšanas dialektiskai metodei statistika visas parādības pē
ta to savstarpējā saistībā, kustībā un izmaiņā, izdalot to dažādos tipus un 
veidus^ nosaka to jauno, progresīvo, kāš ro3as~ pāstav6šaTa parādībā un 
nosaka attīstības virzienu. Attīstības procesā kopā ar skaitliskām izmai
ņām izpētes priekšmetā notiek būtiskas kvalitatīvas izmaiņas. Tāpēc ne
pieciešams zināt metodes, kuras ļauj izpētīt parādību kvalitatīvās
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izmaiņas, novērtēt novērojamo atšķirību būtiskumu vai nebūtiskumu, 
uztvert kvalitatīvo izmaiņu pāreju kvantitatīvās.

Statistiskie pētījumi sastāv no trīs stadijām:
❖ sākotnējās statistiskās informācijas savākšana;
❖ novērošanas rezultātu sākotnējā apstrāde» sakopošana un grupē

šana;
f  iegūto kopsavilkumu materiālu analīze un interpretācija.
Visi šie etapITr savstarpēji saistīti. Ja iztrūkst viens no etapiem, tas 

noved pie statistiskās pētīšanas nedalāmības pārtrūkšanas.
Masveida novērošanas meto3e7SIatlst i ško pētījumu sākuma stadija ir 

statistiskā novērošana — zinātniski pamatota ziņu vākšana par pētāmām 
sociāli ekonomiskām parādībām vai procesiem.

Šos rezultātus nepieciešams apstrādāt, lai iegūtu statistiskos datus.
Statistiskās grupēšanas un tabulu metode. Svarīgākā specifiskā meto

de šajā stadijā ir statistiskā grupēšana.
Secinājumu pareizību, kurus iegūst pētīšanas rezultātā, būtiski ie

tekmē grupēšanas pazīmes izvēle. Viens no grupēšanas procesa etapiem 
ir sadalījumu rindu izveidošana, tas ir, novērošanas vienību grupēšana 
pēc pazīmes lieluma vai nozīmes.

Statistiskās grupēšanas un kopsavilkuma rezultātus izsaka statistisko 
tabulu veidā, kas ir racionālākā, sistematizētākā un uzskatāmākā datu at
tēlošanas forma.

Apkopojošo rādītāju analīzes metode. Statistiskā analīze ir statistis
kās izpētes noslēguma stadija. Statistiskā analīzē pēta sabiedrisko parādī
bu vai procesu struktūru, dinamiku un savstarpējās sakarības.

Izdala šādus analīzes galvenos etapus:
❖ faktu konstatēšana un to novērtējums;
❖ parādību raksturīgāko īpašību un cēloņu noteikšana;
❖ parādības salīdzināšana ar citām, kuras pieņemtas par salīdzināju

ma bāzi — normatīvām, plānotajām un citām parādībām;
❖ hipotēzes, secinājumu un priekšlikumu formulēšana;
❖ izvirzīto hipotēžu statistiskā pārbaude ar speciālu statistisko rādītā

ju palīdzību.
Secinājumus parasti raksta teksta veidā, pievienojot attēlus un tabu

las. Datu interpretāciju ierobežo sākotnējais materiāls. Ja slēdzieni pa
matojas uz izlases datiem, tad tiem ir jābūt reprezentatīviem, lai secinā
jumus varētu attiecināt uz visu kopu.

Statistika ļauj atklāt visu to derīgo, ko satur sākotnējie dati, un no
teikt, ko un kā tos var izmantot lēmumu pieņemšanā.
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Apstrādājot statistiskos rādītājus, kuri iegūti kopsavilkuma rezultātā, 
aprēķina analītiskos rādītājus, kuri atspoguļo atsevišķu vienveidīgu gru
pu īpatnības, attiecības un savstarpējās sakarības starp tām. Tos aprēķina 
vidējo, relatīvo lielumu, variācijas rādītāju, indeksu veidā.

Sociāli ekonomisko parādību cēloņu — seku likumsakarības nosaka 
ar korelācijas un regresijas analīzi, arī ar daudzfaktoru statistiskās ana
līzes metodi. Savstarpējās sakarības pēta arī ar statistisko grupējumu, 
paralēlo rindu, savstarpēji saistīto indeksu palīdzību.

Statistikā plaši lieto grafisko metodi, kura ļauj uzskatāmā formā pa
rādīt statistiskās pētīšanas rezultātus.

Liela nozīme statistiskās metodoloģijas attīstībā ir statistisko pētīju
mu datorizācijai, kas ļauj radīt statistisko datu bāzes un to apstrādes 
programmas, ievērojami saīsināt informācijas apstrādes termiņus, plaši 
izmantot daudzfaktoru metodes, uzlabot veiktās analīzes kvalitāti un uz
skatāmību.

Jautājums par statistikas metodi saistīts ar tās sakaru ar matemātiku. 
Šis sakars izskaidrojams ar to, ka, lai izmērītu un analizētu kvantitatīvās 
attiecības, nepieciešams lietot matemātikas paņēmienus un metodes. Pie 
lam jāņem vērā, ka statistikā pielieto dažāda līmeņa grūtības matemāti
ku. Ilgu laiku statistika savā darbā izmantoja vienkāršākos matemātikas 
paņēmienus (aritmētikas noteikumus, algebriskas izteiksmes utt.). Bet 
nepieciešamība pētīt masveida parādības un procesus radīja vajadzību 
izmantot speciālas matemātikas disciplīnas — varbūtību teoriju un 
matemātisko statistiku (variācijas rindu analīze, korelācijas un regresijas 
analīze). Pēdējā laikā izmanto arī citus augstākās matemātikas paņēmie
nus: optimālās programmēšanas un citas metodes.

Matemātikas nozīme statistikas attīstībā strauji palielinās pašreizējos 
apstākļos, kad plaši izmanto skaitļošanas tehniku.

1.6. Statistikas uzdevumi

Latvijas virzība uz Eiropas Savienību (ES) un tautsaimniecības pāreja 
uz tirgus ekonomiku ir faktori, kuri nosaka nepieciešamās izmaiņas Lat
vijas statistikā. Valsts statistikas galvenie uzdevumi noteikti likuma 
«Valsts statistikas likums» 3. pantā (1., 5.).

Valsts statistikas galvenie uzdevumi ir:
> veidot vienotu, uz starptautiski atzītiem metodoloģijas principiem
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pamatotu statistiskās informācijas sistēmu par sabiedrībā no
tiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parā
dībām un vidi;

> apkopot un analizēt savākto statistisko informāciju;
> publicēt šo informāciju, darot to pieejamu visai sabiedrībai;
> sniegt Saeimai, valsts un pašvaldību pārvaldes institūcijām un pla

šākai sabiedrībai statistisko informāciju, kas nepieciešama lēmumu 
pieņemšanai, kā ari pētījumu un domu apmaiņas veicināšanai.

Valsts statistikai ir jābūt objektīvai, ticamai, lietderīgai, efektīvai, tai 
jābalstās uz statistiskās konfidencialitātes un atklātības principiem (1., 5.).

Pētāmās parādības un procesi statistikai jāatspoguļo patiesi. Datu 
iegūšanas un apstrādes metodēm un procedūrām ir jābūt zinātniski pa
matotām. Statistikas lietotāji jāinformē par tām, kā arī par datu avotiem.

Valsts statistikā izmantojamai metodoloģijai un sagatavotajai infor
mācijai ir jābūt objektīvai un neatkarīgai no politiskajiem procesiem un 
interešu grupām (1., 6.).

Pēdējos gados valsts statistikas sistēmā veikts visai ievērojams darbs, 
ko nepieciešams turpināt. Svarīgākos sektorus un to izmaiņas raksturo šā
di darbības virzieni:

plaša starptautisko, un pirmkārt Eiropas savienības, statistisko stan
dartu izmantošana klasifikāciju, metodoloģijas, informācijas un 
datu apstrādes sistēmu jomās;
orientēšanās uz iespējami pilnīgāku statistiskās informācijas lieto
tāju (valsts pārvaldes institūciju, starptautisko organizāciju, zināt
niskās pētniecības iestāžu u. c.) interešu ievērošanu un responden- 
tu noslogojuma samazināšanu;

<- pilnu apsekojumu aizstāšana ar izlases apsekojumiem, kas ir viena 
no statistiskās informācijas vākšanas pamatmetodēm gan Eiropas 
savienības dalībvalstīs, gan arī citās tirgus ekonomikas apstākļos 
darbojošās valstīs;

-v- izlases metožu ieviešana Latvijas statistikā palielina statistiskās skai
tīšanas lomu;

❖ jaunu statistisko apsekojumu ieviešana;
4- reģionālās un nozaru statistikas kvalitātes un informācijas detalizā

cijas pakāpes pilnveidošana;
modernas informatīvās tehnoloģijas ieviešana un tai atbilstošas sta
tistisko datu glabāšanas, apstrādes un pārraides infrastruktūras iz
veidošana. Ta dos iespēju kvalitatīvi un kvantitatīvi uzlabot un pa

Zigrīda Goša. Statistika
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ātrināt statistisko datu apstrādi, veikt rezultātu analīzi, droši uz
glabāt nepieciešamos datu apjomus un nodrošinās lietotājiem elek
tronisku pieeju statistisko datu bāzēm.

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) statistiskā informācija regulāri 
tiek publicēta Apvienoto Nāciju (UN), Apvienoto Nāciju komisijas izglī
tības, zinātnes un kultūras jautājumos (UNESCO), Starptautiskās darba 
organizācijas (ILO), Pasaules Bankas, Starptautiskā Valūtas fonda izde
vumos.



2. STATISTISKĀ NOVĒROŠANA

2.1. Statistiskās informācijas jēdziens

Attīstoties tirgus ekonomikai, informācijas loma pieaug, jo arvien 
sarežģītāki kļūst tirgus subjektu sakari, rodas nepieciešamība izpētīt da
žādu faktoru ietekmi uz darbības rezultātiem, sociālās sekas, kā ari prog
nozēt ekonomikas attīstību mikro un makrolīmenī. Par svarīgu pārvaldes 
resursu kļūst statistiskā informācija. Pamatojoties uz statistisko infor
māciju, valdība izstrādā valsts ekonomisko un sociālo politiku, novērtē tās 
rezultātus, sastāda ekonomiskās prognozes. Statistiskā informācija 
nodrošina divpusēju un daudzpusēju ekonomisko līgumu sagatavošanu 
starp valstīm. Ta sniedz informāciju reģionālu uzdevumu risināšanai — 
par preču cenu līmeni dažādos rajonos, preču realizācijas apjomiem, kre
ditēšanas nosacījumiem, inflācijas līmeni un tempu, nodarbinātību u. tml. 
Un tādējādi, vienā vai otrā veidā statistiskā informācija nepieciešama kat
ram no mums, lai pieņemtu lēmumus savas rīcības stratēģijas izvēlei.

Informācija (lat. informatio — izskaidrojums, izklāsts). 1. Ziņas, dati, 
zināšanu kopums, ko cilvēki nodod cits citam (mutiski, rakstiski, ar nosa
cītiem signāliem, mākslas darbiem). 2. Ziņojums, ziņas (presē, radio, tele
vīzijā); attiecīgs publicistiskas žanrs.

Dati (lat. datum — dotais; dare — dot). 1. Informācija, kas izmanto
jama secinājumiem, lēmumiem. 2. Datori. Informācija, kas tiek uzglabāta 
skaitļu, burtu un simbolu veidā.

Abu terminu skaidrojumi ļauj secināt, ka šos terminus lieto kā si
nonīmus. Sinonīmi (gr. synonymos — ar vienādu nosaukumu, ar vienādu 
vārdu) — vārds (vārdkopa vai cits valodas elements), kam piemīt tāda 
pati nozīme kā citam vārdam (elementam) un kas tādējādi var noteiktā 
kontekstā to aizstāt.

Statistiskie dati (informācija) ir ekonomisko parādību skaitlisks rak
sturojums, kuri iegūti statistiskās novērošanas, to apstrādes vai atbilstošu 
aprēķinu rezultātā.

Statistiskās pētīšanas pamats ir sākotnējais statistiskais materiāls. Ti
kai objektīvas un pietiekoši pilnīgas informācijas izmantošana nākošajos



2. Statistiskā novērošana

pētīšanas etapos var nodrošināt zinātniski pamatotus secinājumus par 
pētāmā objekta raksturu un attīstības likumsakarībām. «Valsts statistikas 
likuma» 1. pants nosaka, ka individuālie statistiskie dati ir informācija 
par fiziskajām vai juridiskajām personām, kuru Centrālā statistikas pār
valde (tālāk tekstā — CSP) vai kāda cita valsts vai pašvaldības institūcija, 
kas nodarbojas ar valsts statistiku, statistiskiem nolūkiem saņem tieši no 
respondentiem vai netieši no valsts reģistriem, datu bāzēm vai citiem avo
tiem (l.,5.).

Respondents — fiziskā vai juridiskā persona, kura sagatavo un ie
sniedz individuālos statistiskos datus CSP vai kādai citai valsts vai paš
valdības institūcijai, kas nodarbojas ar valsts statistiku (l.,5.).

Jebkurus datus, faktus, kuri ir savākti statistiskās novērošanas proce
sā, nevar izmantot pētījuma nākošajos etapos. Lai datus varētu izmantot 
statistiskā pētījumā, tiem jāatbilst sekojošām noteiktām prasībām:

♦ datu ticamība;
♦ datu pilnība, tas ir, iegūtajiem datiem jābūt pietiekoši pilnīgiem pēc 

pētāmās kopas vienību aptveres, pēc parādības svarīgāko pazīmju 
aptveres, datu ieguvei jābūt par maksimāli ilgu laika periodu;

♦ masveidīgiem, vispusīgiem, izsmeļošiem, jo tikai šādi dati nodroši
na kompleksās novērošanas prasības;

♦ pamatota atlase, tas ir, kopas, tās daļas pamatota atlase, par kuru 
vāc datus. Šai kopas daļai ir jāatspoguļo parādības galvenās īpašī
bas, specifiskās īpatnības un jābūt tipiskai;

♦ datu salīdzināmība un vienveidība;
♦ savlaicīgums. Pilnīga, ticama, bet nokavēta informācija ir praktiski 

nevajadzīga.
Pētījuma rezultātiem būs nozīme tikai tādā gadījumā, ja tie pamato

jas uz faktisko materiālu. Arī teorētiska analīze, kura pamatojas uz parā
dību attīstības likumsakarībām un ļauj padziļināt mūsu izpratni par pro
cesu būtību, parasti pamatojas uz secinājumiem, kuri izriet no konkrē
tiem faktiem, tas ir, tā saistīta ar sākotnējo datu savākšanas nepiecieša
mību.

Jebkurā līmenī un jebkurā sfērā statistikas izmantošanas efektivitāti 
nosaka sākotnējie dati.

Statistiskos datus var iegūt:
♦ no dažādām publikācijām; 

veicot statistisko novērošanu.
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2.2. Statistiskās novērošanas paņēmieni un veidi

Lai veiktu statistisko pētījumu, nepieciešama zinātniski pamatota in
formācijas bāze. l a  veidojas statistiskās novērošanas rezultātā, kura ir so
ciāli ekonomiskā pētījuma sākotnējā stadija.

Statistiskā novērošana ir sistemātiska informācijas vākšana saskaņā 
ar iepriekš noteiktu programmu par sabiedrībā notiekošajām ekonomis
kajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā ari 
vidi (l.,5.).

Statistiskās informācijas bāzei jādod vispusīga un objektīva informā
cija, lai pieņemtu un pamatotu pārvaldes lēmumus, varētu izstrādāt lēmu
mu variantus. Šim mērķim speciāls statistikas aparāts nodarbojas ar siste
mātisku datu vākšanu, to apstādi un rezultātu nodošanu statistiskās infor
mācijas veidā valsts un citām institūcijām, komercizmantotājiem. Izman
tojot informāciju, uzņēmumi var efektīvāk risināt izvirzītos uzdevumus. 
Statistiskie novērojumi palīdz uzņēmumiem realizēt tirdzniecības stratē
ģiju, elastīgi reaģēt uz izmaiņām tirgū, izdarīt pamatotu izvēli.

Cilvēkam, kurš veic statistisko novērošanu, tā jāorganizē pēc noteik
tiem noteikumiem, kuru ievērošana ļauj nodrošināt statistiskā pētījuma 
drošu pamatu.

Statistiskajiem novērojumiem jāatbilst šādām prasībām:
♦ novērojamai parādībai jābūt ar zinātnisku vai praktisku nozīmi, 

kura atspoguļo noteiktu sociāli ekonomisko parādību;
♦ datu savākšanai ir jānodrošina faktu pilnīgums, kas attiecas uz pē

tāmo parādību;
♦ lai nodrošinātu statistisko datu ticamību, nepieciešama rūpīga un 

vispusīga savākto faktu kvalitātes pārbaude;
♦ statistiskās novērošanas zinātniska organizācija nepieciešama, lai 

radītu vislabākos apstākļus objektīvu materiālu ieguvei.
Statistisko novērojumu veidi:
4- valsts statistiskie novērojumi;
♦ citi statistiskie novērojumi.
Valsts statistiskie novērojumi ir tie novērojumi, kuri tiek veikti statis

tiskās informācijas valsts programmas ietvaros vai kurus veic attiecīgās 
valsts vai pašvaldību institūcijas.

Citi statistiskie novērojumi ir tie novērojumi, kurus pēc savas inicia
tīvas organizē un finansē atsevišķas juridiskas vai fiziskās personas (l.,7.).
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Statistisko informāciju var iegūt, izmantojot šādus statistiskās novē
rošanas paņēmienus:

■> apkopojot statistikas pārskatus un anketas; 
izmantojot valsts reģistru un citu informācijas sistēmu datus;

<- veicot vienreizējas vai periodiskas skaitīšanas un apsekojumus (l.,7.)
Statistiskās novērošanas organizatoriskās formas ir:
•> speciāli organizētā statistiskā novērošana;
❖ statistiskie pārskati;
❖ reģistri.
Statistiskās novērošanas galvenā organizatoriskā forma ir statistiskie 

pārskati, ar kuru palīdzību statistikas institūcijas noteiktā termiņā saņem 
no uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām nepieciešamos datus ar li
kumu noteiktā atskaites veidā, kas apstiprināts ar personu parakstiem, 
kuri ir atbildīgi par vācamo ziņu pareizību un iesniegšanu.

Valsts statistikas pārskats — jebkura statistiskā informācija, kas ie
sniegta uz LR CSP apstiprinātas vai ar to saskaņotas veidlapas. Statis
tisko pārskatu ziņu avots ir sākotnējā uzskaite.

Sākotnējā uzskaite — jebkura saimnieciskās vai cita darbības veida 
darbības reģistrācija sākotnējās uzskaites dokumentos grāmatvedības vai 
statistikas vajadzībām.

Pārskatiem ir raksturīgs:
❖ tos apstiprina valsts statistikas institūcijas;
❖ tiem ir obligāts raksturs (jāiesniedz noteiktā termiņā);
❖ tiem ir juridisks spēks (paraksta uzņēmumu vadītāji);
❖ dokumentāls pamatojums (pamatojas uz sākotnējās uzskaites do

kumentiem).
Likumā «Valsts statistikas likums» noteikts, kāda statistiskā informā

cija ir jāiesniedz CSP respondentiem (11. pants), par budžeta iestāžu un 
organizāciju darbību (12. pants), par pašvaldību darbību (13. pants), par 
sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām (14. pants), ministrijām 
un citām valsts vai pašvaldību institūcijām, kas nodarbojas ar valsts statis
tiku (15. pants) (l.,7. — 8.).

Informācijas iesniegšana valsts statistisko novērojumu vajadzībām ir 
uzskatāma par obligātu pienākumu, kas pildāms bez maksas (10. pants)
(l-,7.)-

Pēc perioda ilguma izdala:
> gada pārskati;
> periodiskie pārskati.
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Atkarībā no iesniegšanas operativitātes pārskatus iedala:
> steidzamie pārskati;
> pasta pārskati.
Speciāli organizētā statistiskā novērošana tiek veikta ar mērķi iegūt 

datus, kuri nav pārskatos, vai arī to datu pārbaudei. Šādas novērošanas 
vienkāršākais piemērs ir skaitīšanas.

Skaitīšanas ir speciāli organizētās novērošanas, kuras atkārto pēc 
vienādiem laika posmiem ar mērķi iegūt datus par statistiskās novēroša
nas objekta pazīmju skaitu, sastāvu un stāvokli.

Skaitīšanu raksturīgākās īpatnības:
❖ tās vienlaicīga veikšana visā teritorijā;
❖ vienota novērošanas programma;
❖ visu novērošanas vienību reģistrācija pēc stāvokļa uz vienu un to 

pašu kritisko momentu.
Novērošanas programmas, datu ieguves paņēmienus un veidus ietei

cams nemainīt. Tas nodrošina savāktās informācijas un skaitīšanas ma
teriālu izstrādes gaitā iegūto apkopojošo rādītāju salīdzināmību. Līdz ar 
to iespējams ne tikai noteikt pētāmās kopas skaitu un sastāvu, bet arī iz
analizēt tā skaitliskās izmaiņas periodā starp divām skaitīšanām.

No visām skaitīšanām visvairāk zināmas ir iedzīvotāju skaitīšanas, 
kuras Latvijā pēc otrā pasaules kara notika 1959., 1970., 1979. 1989. un 
2000. gadā.

Reģistru novērošana — tā ir nepārtraukta statistiskās novērošanas 
forma par ilgstošiem procesiem, kuriem ir fiksēts sākums, attīstības sta
dija un fiksētas beigas. Uz šādu metodi dibināts statistiskais reģistrs. Re
ģistrs (lat. registrum — saraksts, rādītājs, uzskaites dokuments, datu sako
pojums) — piemēram, iedzīvotāju reģistrs — vienotā sistēmā fiksēti dati 
par visiem valsts iedzīvotājiem. Reģistrs ir sistēma, kura pastāvīgi seko 
novērošanas vienību stāvoklim un novērtē dažādu faktoru ietekmi uz rā
dītājiem, kurus pēta. Reģistrā katru novērošanas vienību raksturo rādītā
ju kopums. Daži no tiem nemainās visu novērošanas laiku un tos reģistrē 
vienu reizi; citi rādītāji, kuru izmaiņu periodiskums nav zināms, tiek 
atjaunoti atbilstoši izmaiņām; trešie — ir dinamiskās rindas rādītāji ar ie
priekš zināmiem atjaunošanas periodiem. Visi rādītāji tiek glabāti līdz 
galīgai pētāmās kopas vienību novērošanas pabeigšanai.

Reģistru organizācija un uzturēšana nav iespējama bez šādu jautāju
mu izlemšanas:

❖ kad reģistrā ietvert un kad no tā izslēgt kopas vienības?
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♦ kāda informācija jāglabā?
♦ no kādiem avotiem jāņem dati?
♦ cik bieži atjaunot un papildināt informāciju?
Statistikas praksē visbiežāk ir sastopams iedzīvotāju reģistrs un uzņē

mumu reģistrs, kuri būtiski atšķiras.
Statistisko novērojumu veidi atšķiras pēc informācijas reģistrācijas 

regularitātes un pēc pētījuma objekta aptveršanas pilnīguma.
Pēc informācijas reģistrācijas regularitātes izšķir:
> nepārtraukto statistisko novērošanu (faktus reģistrē to rašanās brī

dī vai iespējami drīz pēc to rašanās, piemēram, dzimstības un mir
stības statistiskā uzskaite);

> periodisko statistisko novērošanu (fakti tiek reģistrēti pēc noteikta 
laikposma, piemēram, preču atlikumi katra mēneša sākumā utt.);

> vienreizējo statistisko novērošanu (fakti tiek reģistrēti pēc vajadzī
bas laiku pa laikam, realizējot stingru perioditāti vai arī notiek tikai 
vienreiz).

Pēc pētāmā objekta aptveršanas pilnīguma izšķir:
> pilno statistisko novērošanu (reģistrācijai pakļautas visas pētāmās 

kopas vienības);
> nepilno statistisko novērošanu (aptver daļu no kopas vienībām tā, 

lai iegūtā informācija objektīvi atspoguļotu pētāmo objektu kopu). 
Nepilnai statistiskai novērošanai ir vairākas priekšrocības salīdzi
nājumā ar pilno:
❖ nepieciešams mazāk laika, līdzekļu un darbaspēka;
❖ var lietot plašāku programmu un pilnīgāku faktu uzskaites veidu;
❖ ātrāk veikt novērošanu;
❖ paaugstināt statistiskā materiāla operativitāti.

Nepilno statistisko novērošanu atkarībā no pētījuma uzdevuma un 
objekta rakstura iedala:

♦ galvenā masīva izpētīšana;
♦ izlases novērošana;
♦ monogrāfiskā novērošana vai monogrāfiskā izpētīšana ir statistis

kās kopas atsevišķu novērošanas vienību sīkāka aprakstīšana.
Statistiskā novērošana ir:
> primāra, ja novērošanā reģistrējamās ziņas tiek konstatētas pirmo 

reizi;
> sekundāra (dokumentāla), ja statistiskai novērošanai paredzētajās 

veidlapās ieraksta agrāk konstatētas, dažādos saimniecības doku
mentos fiksētas ziņas.
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Novērošanā izvirzīto jautājumu atbilžu reģistrācijas pamats ir:
❖ aptaujājamo personu apliecinājums, atbildes;
❖ atsevišķie dokumenti;
❖ novērošanas darbinieku tieši konstatētie fakti.
Statistiskās novērošanas paņēmieni pēc ziņu avota ir:
❖ tiešā novērošana;
❖ dokumentālā novērošana;
❖ aptaujas.
Tiešā novērošana ir tāda novērošana, kuras laikā paši reģistratori no

saka faktisko stāvokli mērīšanas, svēršanas vai skaitīšanas ceļā un uz to 
pamata veic ierakstus novērošanas veidlapās.

Novērošanas dokumentālais paņēmiens pamatojas uz atbilstošiem 
uzskaites dokumentiem.

Aptauja — tā ir novērošana, kad atbildes uz pētāmiem jautājumiem 
pieraksta pēc respondenta vārdiem.

Aptauju var organizēt dažādi. Statistikā pielieto sekojošus galvenos 
aptaujas paņēmienus:

❖ ekspedīcijas;
❖ pašreģistrācijas;
❖ korespondences;
❖ anketas;
❖ pieteikšanās kārtībā.
Ekspedīcijas paņēmiens pamatojas uz to, ka speciāli sagatavoti dar

binieki nosaka uzskaitāmos faktus tiešās novērošanas ceļā, pamatojoties 
uz dokumentiem vai veicot iedzīvotāju aptauju. Šis paņēmiens nodrošina 
kvalitatīvu datu ieguvi.

Pašreģistrācijas paņēmiens — atbilstošos dokumentus aizpilda res- 
pondenti. Skaitītāja (reģistratora) pienākums ir veidlapu izdalīšana res- 
pondentiem, to instruktāža un pēc tam aizpildīto veidlapu savākšana, ku
ras pēc tam pārbauda.

Korespondences paņēmiens ir tas, kad novērošanas ziņas sniedz to 
korespondenti. Šis paņēmiens neprasa lielas izmaksas, bet tas nenodro
šina augstu datu kvalitāti tāpēc, ka nosūtīto ziņu pareizības pārbaude ne 
vienmēr ir iespējama.

Izveidojot automatizēto statistiskās informācijas sistēmu, ievērojami 
mainās novērošanas datu iegūšanas, apstrādes un piegādes organizācija 
statistikas institūcijām, kas nodrošina informācijas ticamību un kvalitāti.

Anketas paņēmiens paredz informācijas vākšanu anketas veidā.
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Noteiktam respondentu lokam izsniedz speciālu jautājumu sarakstu 
(iinkctu) personīgi vai publikācijas veidā periodiskā presē, piemēram, 
iivi/.č. Šo jautājumu saraksta aizpildīšanai ir brīvprātības raksturs un pa- 
i nsti tā tiek veikta anonīmi. Līdz ar to aptaujas organizatori atpakaļ sa- 
i.iem mazāku skaitu anketu nekā izsūtītas. Šo informācijas vākšanas paņē
mienu lieto pie nepilnās novērošanas, ja netiek prasīta augsta precizitāte, 
l>el nepieciešami tuvināti, orientējoši dati, piemēram, pētot sabiedrības 
uzskatus par pilsētas transporta, tirdzniecības uzņēmumu utt. darba 
lai ku.

Paņēmiens pieteikšanās kārtībā paredz ziņu iesniegšanu institūcijām, 
kuras veic novērošanu pieteikšanās kārtībā, piemēram, pie laulību reģis
trācijās, bērnu dzimšanas, laulību šķiršanas utt. reģistrācijas.

Izvēloties vienu vai otru aptaujas veidu, jāņem vērā:
♦ ar kādu precizitāti nepieciešams veikt novērošanu;
♦ viena vai otra paņēmiena praktiskās lietošanas iespējas;
♦ finansiālās iespējas.
Lai pilnveidotu datu vākšanu, jāapskata jautājums par moduļu pētī

sim u. Tā ir speciāla pētīšana, kas ļauj vispusīgi izpētīt lokālos tirgus, atse
višķas parādības un kopas. Piemēram, pētot darba tirgu, moduļa pētīšana 
|mij izpētīt darba tirgu atsevišķos rajonos, atsevišķu kategoriju iedzīvotā
jus — skolu, augstskolu beidzējus, strādājošos pensionārus un citus ar 
mērķi tos vispusīgi izpētīt un pieņemt lēmumus.

Pašreizējos apstākļos arvien vairāk ieviešas speciāli organizētas sta- 
listiskās novērošanas par parādību un procesu stāvokli, objektu kopu — 
monitorings.

Monitorings (angļu monitoring — uzmērīšana, novērošana) — apkār
tējās vides stāvokļa novērošanas, kontroles, analīzes un prognozēšanas 
informatīvā sistēma. Izšķir bioloģisko, ekoloģisko, biosfēras, klimata mo- 
niloringu; novērošanas, analīzes un prognozēšanas sistēma vispār.

Izplatītākais ir vides monitorings, kurā ietilpst pētījumi par dabas 
piirmaiņām vidē un tās atbildes reakciju uz cilvēka darbības radīto fakto- 
iu iedarbību. Tiek novēroti ķīmiskie, fizikālie un bioloģiskie rādītāji. 
Monitoringu organizē lokālā, reģionālā un globālā mērogā. Monitoringu 
var veikt arī dzīves kvalitātes pētījumos un citos sociālo parādību un pro
cesu pētījumos.

Monitoringu datus apkopo. Tas palīdz iegūt operatīvu informāciju, lai 
pieņemtu lēmumus. Praksē monitorings iziet ārpus tradicionāliem sta
tistiskiem novērojumiem. Tomēr katrā konkrētā gadījumā tas var būt sta
tistisko datu informācijas avots.
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2.3. Statistiskās novērošanas sagatavošana

Statistisko novērošanu var veikt valsts statistikas institūcijas, zinātnis
ki pētnieciskie institūti, banku, biržu, firmu ekonomiskie dienesti.

Statistiskās novērošanas veikšanas process ietver šādus etapus:
> novērošanas sagatavošana;
>  datu savākšana;
> datu sagatavošana automatizētai apstrādei;
> statistiskās novērošanas pilnveidošanas priekšlikumu izstrāde.
Kā jau tika uzsvērts iepriekš, statistiskai novērošanai jānodrošina da

tu ticamība un salīdzināmība. Ticamība — datiem pēc iespējas patiesāk 
jāatspoguļo realitāte, kas tai jāapraksta. Tas nozīmē, ka avotu, metožu un 
procedūru izvēlei tiek izmantoti zinātniskie kritēriji. Jebkura informācija 
par aptvērumu, metodoloģiju, procedūrām un avotiem uzlabos datu tica
mību.

Statistikas novērošanas sagatavošanas un veikšanas laikā nepiecie
šams atrisināt vairākus jautājumus, kurus var iedalīt divās grupās:

♦ metodoloģiskie un
♦ organizatoriskie.
Pie metodoloģiskiem jautājumiem pieskaitāmi jautājumi, kuri saistīti

ar:
> novērošanas mērķa, hipotēzes, objekta un vienības noteikšanu;
> novērošanas programmas izstrādi;
> veidlapu un to aizpildīšanas instrukciju projektēšanu;
> novērošanas laika izvēli.
Katru statistisko novērošanu veic ar konkrētu mērķi. Pie novērošanas 

organizācijas pareizi jānosaka un skaidri jāformulē tās uzdevumi.
Novērošanas mērķis ir statistiskā pētījuma galvenais rezultāts. Lai 

nepieļautu lieku un nepilnīgu datu savākšanu, nepieciešams precīzi no
teikt statistiskās novērošanas mērķi un uzdevumus.

Lai veiktu statistisko novērošanu, nepieciešams noteikt arī galvenās 
hipotēzes, kuras jāpārbauda ar novērošanas datiem. Hipotēze (gr. hy
pothesis — pieņēmums).

Statistiskā hipotēze — hipotētisks spriedums par pētāmās kopas sa
dalījuma funkcijas raksturu vai statistisko parametru vērtībām. Statistis
kās hipotēzes pareizību vai aplamību atsevišķos gadījumos iespējams pie
rādīt teorētiski, balstoties vienīgi uz agrāk pamatotām statistiskām likum
sakarībām.
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Organizējot novērošanu, svarīgi precīzi noteikt, kas tieši jānovēro, tas 
ir, jānosaka novērošanas objekts. Novērošanas mērķis nosaka statistiskās 
novērošanas objektu. Par statistiskās novērošanas objektu sauc pētāmās 
parādības vienību kopu, par kuru jāsavāc statistiskie dati. Novērošanas 
objekts var būt iedzīvotāji, uzņēmumi, pilsētas, firmas personāls vai atse
višķas personāla kategorijas. Novērošanas objekts ir pētāmā statistiskā 
kopa, kurā notiek pētāmās sociāli ekonomiskās parādības un procesi, un 
tā sastāv no atsevišķām vienībām. Kopas vienība var būt cilvēks, fakts, 
priekšmets, process u. tml.

Novērošanas vienība ir statistiskās novērošanas objekta sākuma ele
ments un reģistrējamo pazīmju nesēja. Novērošanas vienībai ir dažādas 
pazīmes. Strādājošam, piemēram, tas ir vecums, dzimums, izglītība, ģime
nes stāvoklis un citas pazīmes.

Novērošanas vienību pazīmju formulēšana un precizēšana notiek uz 
sekojošu vispārēju noteikumu pamata:

❖ pazīmes atlasa, ņemot vērā pētījuma mērķi, to apstrādes un iegūto 
datu analīzes iespējas;

❖ atlasītās pazīmes nedrīkst būt ļoti daudzas;
❖ pazīmes nepieciešams kombinēt, lai tās savstarpēji papildinātu vie

na otru;
❖ atlasot pazīmes, jāievēro pētnieku iespējas.
Lai praksē norobežotu novērošanas objektu, nosaka pazīmju konkrē

tās nozīmes un robežas. Tādas pazīmju kvantitatīvās nozīmes sauc par 
cenzu. Tas ir pazīmju kopums, kuru kvantitatīvās nozīmes ir par pamatu, 
lai pieskaitītu (vai nepieskaitītu) vienību pie pētāmā objekta. Ja novēro
šanas objekts vai pētāmā kopa būs noteikta neprecīzi, tad novērošanā var 
ietvert parādības, kuras nepieder pie attiecīgās kopas un, otrādi, zināma 
daļa vienību var izkrist no novērošanas. Tas ietekmēs pētījuma rezultātus.

Statistiskās novērošanas pamatjautājums ir tās programma. Statis
tiskās novērošanas programma — pazīmju (vai jautājumu) saraksts, ku
ras jāreģistrē novērošanas procesā. Tas saturs ir atkarīgs no novērošanas 
mērķa un uzdevumiem. Zināmā mērā novērošanas programma ir atkarī
ga no izdalītajiem līdzekļiem: maz līdzekļu, programma var būt īsāka vai 
novērojamo vienību skaits mazāks.

Statistiskās novērošanas programmai ir šādas prasības:
❖ programmā jāietver būtiskākās pazīmes, kuras tieši raksturo pētā

mo parādību, tās tipus, galvenās īpašības, pazīmes. Programmā ne
vajag ietvert pazīmes, kurām ir mazāk svarīga nozīme attiecībā uz 
pētījuma mērķi, vai kuru nozīmes būs nepareizas vai vispār nebūs;
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♦ programmā neietvert jautājumus, kuri iedzīvotājiem var likties aiz
domīgi vai uz kuriem var apzināti dod nepareizas, neprecīzas at
bildes;

♦ programmas jautājumiem jābūt precīziem un nepārprotamiem, kā 
arī viegli saprotamiem, lai izvairītos no liekām grūtībām pie atbilžu 
saņemšanas un iegūtā informācija būtu pareiza;

♦ izstrādājot programmu, nepieciešams noteikt ne tikai jautājumus, 
bet arī to secību. Jautājumu (pazīmju) secības loģiskā kārtība palī
dzēs iegūt ticamus datus par sociāli ekonomiskām parādībām un 
procesiem;

♦ programmā ieteicams ietvert kontroles rakstura jautājumus savā
camo datu pārbaudei un precizēšanai.

Novērošanas programmā ietver arī kopas vienības pazīšanas pazīmes — 
jautājumus, kuri tieši saistīti ar pētījuma mērķi un kontroles jautājumus.

Pazīšanas pazīmes ļauj identificēt kopas vienību, uz kuru attiecas re
ģistrējamie dati. Socioloģiskās aptaujas parasti ir anonīmas. Lai izvairītos 
no nepilnīgas vai atkārtotas uzskaites, katrai novērošanas vienībai (res- 
pondentam) piešķir numuru (šifru), kā ari pieraksta dzīves vietu.

Ja datus savāc pārskatu veidā, tad pazīšanas pazīmes ir uzņēmuma 
(organizācijas) nosaukums, valsts statistikas reģistra uzņēmuma šifrs, pie
derība nozarei (darbības veidam), adrese, telefona, faksa numurs u. tml.

Novērošanas programmas visi jautājumi orientēti uz vienu atbilžu 
veidu:

• skaitlisko
• alternatīvo («jā» vai «nē»)
• daudzvariantu, kad atbilde sastāv no viena vai vairāku variantu iz

vēles no daudziem piedāvātajiem atbildes variantiem.
Piemēram, mājsaimniecību budžetu apsekojumā uz jautājumu «Kā

pēc Jūs meklējat darbu?» jāizvēlas viena no sekojošām atbildēm:
❖ zaudēju darbu;
❖ aizgāju no darba;
❖ beidzu mācīties, darbu meklēju pirmo reizi;
❖ meklēju citu darbu;
❖ cits.
Novērošanas programmas sastādīšana ir sarežģīts un atbildīgs uzde

vums. Lai nodrošinātu no katras novērošanas vienības iegūto ziņu vien
veidību (tas ir svarīgi pie informācijas apstrādes), programmu noformē 
dokumenta veidā, ko sauc par statistisko formulāru. Statistiskais formu
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lārs — noteikta parauga dokuments, kas satur novērošanas programmu 
un rezultātus.

Statistiskās novērošanas instrumentārijs ietver veidlapas un to aizpil
dīšanas instrukciju.

Novērošanas veidlapas — tās ir aptaujas lapas, anketas, veidlapas utt. 
uz kurām nodrukāti novērošanas programmas jautājumi un kur pēc no
vērošanas ieraksta savāktās ziņas. Līdz ar to novērošanas veidlapā vaja
dzētu paredzēt vietu jautājumam un atbildei.

Izšķir divu veidu informācijas nesējus:
❖ individuālas veidlapas;
❖ saraksta veidlapas.
Statistiskām veidlapām sastāda instrukciju. Par instrukciju sauc pa

skaidrojumu un norādījumu kopumu, galvenokārt statistiskās novēroša
nas programmai. Instrukcijā sīki paskaidro:

❖ pētījuma mērķi un uzdevumus;
❖ statistiskās novērošanas objektu un vienību;
❖ norāda novērošanas veikšanas paņēmienus;
❖ dod sīkākus norādījumus par atbilžu pierakstu uz jautājumiem.
Organizējot statistisko novērošanu, jāizlemj jautājums par novēroša

nas laiku, novērošanas termiņa (perioda) un kritiskā momenta noteikša
nu. Novērošanas laiks — laiks, uz kuru attiecas savāktie dati. Datu reģis
trēšanas laiku visām novērošanas vienībām nosaka vienotu, lai novērstu 
nepilnīgu uzskaiti vai atkārtoto uzskaiti, kā ari, lai nodrošinātu datu salī
dzināmību.

Statistiskās novērošanās laika izvēle ir saistīta ar divu jautājumu iz
lemšanu:

> kritiskā momenta (datuma) vai laika intervāla noteikšanu;
> novērošanas termiņa (perioda) noteikšanu.
Pētot novērošanas objektus, kuru skaits un raksturojums nepārtrauk

ti mainās, piemēram, naudas vienību daudzums un summa apgrozībā, 
nosaka kritisko datumu.

Kritiskais moments (datums) ir konkrēta diena gadā, stunda dienā 
pēc stāvokļa, uz kuru jāveic pazīmju reģistrācija par katru pētāmās kopas 
vienību.

Iedzīvotāju tautas skaitīšanā nosaka novērošanas kritisko momentu, 
tas ir, pusnakti, vienas diennakts beigšanās un otras diennakts sākšanos.

Ja nepieciešams analizēt pārdoto preču, ražotās produkcijas apjoma 
izmaiņas pārskata mēnesī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, nosaka 
laika intervālu, par kuru jāiegūst statistiskie dati.
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Kritiskā momenta vai laika intervāla izvēli nosaka pētījuma mērķis.
Novērošanas termiņš (periods) — laiks, kurā notiek statistisko veid

lapu aizpildīšana, tas ir, laiks, kurš nepieciešams datu savākšanas veik
šanai. Ar novērošanas veikšanas termiņu saprot datu vākšanas pabeigša
nas laiku. Šo termiņu nosaka, pamatojoties uz darba apjomu (reģistrēja
mo pazīmju un apsekojamās kopas vienību skaitu) un personāla skaitu, 
kurš nodarbojas ar informācijas vākšanu. Jāņem vērā, ka novērošanas 
perioda attālināšana no kritiskā momenta vai laika intervāla var negatīvi 
ietekmēt iegūto datu ticamību.

2.4. Statistiskās novērošanas organizatoriskie jautājumi

Statistiskās novērošanas organizatoriskie jautājumi ir ļoti dažādi:
> novērošanas institūcijas noteikšana;
> novērošanas laika un vietas noteikšana;
> kopas vienību saraksta sastādīšana;
> novērošanas materiālu un kopsavilkumu nodošana un saņemšana;
>  kadru sagatavošana;
> statistiskā instrumentārija sagatavošana;
> darbs ar presi, radio un televīziju;
> izmaksu tāmes izstrāde u. c.
Svarīgākais novērošanas sagatavošanas darbu etaps ir atskaites vienī

bu saraksta sastādīšana. Šis saraksts ir nepieciešams, lai pārbaudītu sa
ņemto ziņu pilnību un savlaicīgumu, noteiktu darba apjomu un aprē
ķinātu nepieciešamo darbinieku skaitu statistiskās novērošanas veikšanai.

Sagatavošanas darbu sistēmā svarīga vieta ir kadru piemeklēšana un 
sagatavošana. Lai veiktu lielus novērošanas darbus, nepieciešams liels 
skaits izpildītāju (tautas skaitīšanā piedalās vairāki tūkstoši cilvēku). Vi
siem viņiem jāiziet speciālas apmācības instruktāža un jāveic to veidlapu 
aizpildīšana, kuras būs jāizmanto statistiskā novērošanā.

Lai sekmīgi veiktu statistisko novērošanu, svarīga nozīme ir statistis
kā instrumentārija (dažādu veidlapu, instrukciju u. tml.) sagatavošanai, 
to pavairošanai, novērošanas izpildītāju savlaicīgai nodrošināšanai ar tiem. 
Pie svarīgākiem sagatavošanas pasākumiem jāpieskaita veicamo statis
tisko darbu propaganda presē, radio, televīzijā, izskaidrojot statistiskās 
novērošanas mērķus un uzdevumus.
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Jau pirms novērošanas veikšanas jāizstrādā izmaksu tāme, kurā 
paredz:

> novērošanas materiālu (veidlapu, instrukciju) pavairošanas izmak
sas;

> transporta, sakaru līdzekļu pakalpojumu apmaksas izmaksas;
> instruktoru, skaitītāju u. c. darbinieku darba samaksu.
Statistiskā novērošana ir dārga un darbietilpīga procedūra. Novēro

šanas veikšanai jābūt pamatotai un nodrošinātai ar finansiāliem, mate
riāliem un darbaspēka resursiem.

2.5. Statistiskās novērošanas precizitāte

Jebkuras statistiskās novērošanas uzdevums ir iegūt tādus datus, kuri 
visprecīzāk atspoguļo īstenību. Statistiskās novērošanas galvenais uzde
vums ir savāktās statistiskās informācijas precizitāte un ticamība.

Ar statistiskās informācijas precizitāti saprot ar statistiskās novēro
šanas palīdzību iegūtā pētāmā rādītāja lieluma atbilstību tā realitātes 
lielumam. Jo tuvāks statistiskās novērošanas rezultātā iegūtā rādītāja lie
lums tā faktiskajam lielumam, jo augstāka ir statistiskās novērošanas pre
cizitāte.

Novirzi vai starpību starp pētāmās parādības aprēķinātajiem rādītā- 
|iem un faktiskajiem (esošajiem) lielumiem sauc par novērošanas kļū
dām. Lai novērstu to rašanos vai samazinātu to lielumu, nepieciešams no
vērošanas sagatavošanas un veikšanas procesā paredzēt un veikt vairākus 
pasākumus:

♦ nepieciešams nodrošināt pareizu personāla atlasi un apmācīšanu, 
kuri veiks statistisko novērošanu, veikt sistemātisku kontroli pār 
novērošanas gaitu, plašu izskaidrošanas darbu;

♦ jāparedz atbilstoši pasākumi, lai izvairītos no apzinātas faktu iz
kropļošanas, sagrozīšanas, pierakstījumiem utt.;

♦ organizēt speciālas statistisko veidlapu aizpildīšanas pareizības da
ļējas vai pilnīgas kontroles pārbaudes;

♦ pēc informācijas savākšanas pabeigšanas veikt iegūto datu loģisko 
un aritmētisko kontroli.

Atkarībā no ietekmes rakstura un pakāpes uz statistiskās novērošanas 
i’ala rezultātiem, no neprecizitātes izcelšanās avotiem un iemesliem, ku- 
1as ir pieļautas statistiskās novērošanas procesā, parasti izdala:
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• reģistrācijas kļūdas un
• reprezentācijas kļūdas.
Reģistrācijas kļūdas novērošanas procesā rodas nepareizu faktu 

noteikšanas vai to nepareiza pieraksta dēļ. Tas iedala:
• nejaušās un
• sistemātiskās.
Reģistrācijas kļūdas var būt pie pilnās un nepilnās statistiskās novē

rošanas.
Nejaušās kļūdas — parasti ir reģistrācijas kļūdas, kuras var pieļaut:
• respondents savās atbildēs;
• reģistrators pie veidlapu aizpildīšanas.
Sistemātiskās kļūdas var būt:
• apzinātas un
• neapzinātas.
Apzinātās kļūdas (tīša, tendencioza faktu sagrozīšana) rodas tā re

zultātā, kad respondents, zinot lietu faktisko stāvokli, apzināti ziņo nepa
reizus datus.

Neapzinātas kļūdas rodas dažādu nejaušu iemeslu dēļ, piemēram, re
ģistratora neuzmanības vai paviršības dēļ, mērinstrumentu neprecizitātes 
dēļ utt.

Reprezentācijas kļūdas raksturīgas nepilnai statistiskai novērošanai. 
Tas rodas, ja novērošanai atlasītās kopas vienību daļas sastāvs nepilnīgi 
atspoguļo visas pētāmās kopas sastāvu, lai arī ziņu reģistrācija par katru 
novērošanai atlasītu vienību veikta precīzi. Reprezentācijas kļūdas var 
būt:

• nejaušas un
• sistemātiskas.
Reprezentācijas nejaušās kļūdas — tā ir novirze, kas rodas pie ne

pilnās novērošanas tāpēc, ka novērošanai atlasīto vienību kopa nepilnīgi 
atspoguļo visu kopu. Reprezentācijas nejaušās kļūdas lielumu var aprē
ķināt ar matemātisko metožu palīdzību.

Reprezentācijas sistemātiskās kļūdas — tā ir novirze, kas rodas, ne
ievērojot pētāmās kopas nejaušās atlases principus. Šīs kļūdas kvantita
tīvo lielumu noteikt nevar.

Statistiskās novērošanas materiālu kontroli veic vairākos etapos:
> pārbauda novērošanas vienību aptveršanas pilnību, tas ir, salīdzi

na saņemto pārskatu skaitu ar uzņēmumu un iestāžu reģistra da
tiem;
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> pārbauda katra novērošanas formulāra (pārskata veidlapas, aptau
jas anketas utt.) aizpildīšanas pilnību.

Lai atklātu un novērstu pieļautās reģistrācijas kļūdas lieto:
♦ skaitļošanas kontroli;
♦ loģisko kontroli.
Skaitļošanas kontrole — aritmētisko aprēķinu precizitātes pārbaude.
Loģiskā kontrole — atbilžu (programmas jautājumu) pārbaude ar 

loģisko izpratni vai arī iegūto datu salīdzināšana ar citiem avotiem par šo 
pašu jautājumu.

Skaitļošanas kontroli un loģisko kontroli var lietot, lai pārbaudītu 
speciālo statistisko novērojumu materiālus un ari lai pārbaudītu statistis
kos pārskatus.

Pārbaudītājs nedrīkst veikt labojumus statistikas pārskatu veidlapās 
un aptaujas anketās. Pašam statistiķim nepieciešams veikt atkārtotu no
vērošanu (atkārtotu aptauju utt.) vai arī griezties pie personām, kuras at
bild par iesniegto informāciju (uzņēmuma direktora, galvenā grāmat
veža).

Novērošanas dati skaitās pieņemti, ja tiem ir veikta kontrole un, ja 
nepieciešams, tajos izdarīti labojumi. Ar savākto datu pārbaudi noslēdzas 
statistiskās novērošanas sākuma posms.

2.6. Statistikas darba organizācija Latvijā un 
starptautiskās organizācijās

Statistikas darba organizācija LR pamatojas uz likuma «Valsts statis
tikas likums» 4.; 5. un 6. pantu.

Latvijas Republikā valsts statistikas darbu organizē un veic (4. pants):
♦ CSP un tai pakļautās vietējās statistikas nodaļas;
♦ Latvijas Banka saskaņā ar likumu «Par Latvijas Banku»;
♦ citas valsts un pašvaldību institūcijas, kas risina atsevišķus valsts 

statistikas jautājumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtī
bu (1., 6.).

CSP veic šādus uzdevumus (6. pants):
> īsteno vienotu valsts politiku statistiskās informācijas organizēšanas, 

apkopošanas, glabāšanas, analīzes un publicēšanas jomā;
> nodrošina statistikas lietotājus ar informāciju statistiskās informā

cijas valsts programmā paredzētajos jautājumos;
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> ikgadējo finansu līdzekļu ietvaros izstrādā statistiskās informācijas 
valsts programmu un publicē informāciju šīs programmas ietvaros. 
Statistiskās informācijas valsts programmu apstiprina Ministru 
kabinets;

> atbild par vienotas, starptautiskajiem standartiem atbilstošas, obli
gātās ekonomiskās informācijas klasifikācijas un kodēšanas sistē
mas izveidošanu;

> koordinē visu valsts līmeņa statistiskās informācijas sistēmās iekļau
jamo rādītāju savstarpēju saskaņošanu;

> koordinē ministriju un citu valsts institūciju un darbību statistikas 
jautājumos;

> pēc vienošanās ar ieinteresēto fizisko vai juridisko personu veic pa
pildu statistikas darbus, kas neietilpst statistiskās informācijas valsts 
programmā (1., 6.).

Likuma 17. pants nosaka CSP tiesības statistiskās informācijas jautā
jumos. CSP ir tiesības:

> apstiprināt valsts statistikas pārskatu veidlapas un norādījumus par 
to aizpildīšanu un saņemt bez maksas no visiem respondentiem sta
tistikas pārskatus, kas sastādīti atbilstoši minētajām prasībām, kā 
arī nepieciešamos paskaidrojumus un informāciju par visiem uz
skaites un statistikas darbiem jebkurā to veikšanas stadijā;

> saņemt bez maksas no Iedzīvotāju reģistra, Uzņēmumu reģistra un 
citiem valsts reģistriem vai datu bāzēm informāciju, kas nepiecieša
ma statistiskās informācijas valsts programmas izpildei;

> saņemt bez maksas no ministrijām, citām valsts un pašvaldību insti
tūcijām, kas nodarbojas ar valsts statistiku, savākto un apkopoto 
statistisko informāciju par atsevišķām ekonomiskajām un sociāla
jām parādībām un procesiem, kā ari vidi;

> veikt mājsaimniecību statistisko novērošanu, kā arī iedzīvotāju ap
taujas (1., 8.).

18. pants — nosaka valsts statistiskās informācijas izmantošanu un 
konfidencialitāti:

> statistiskie dati ir uzskatāmi par konfidenciāliem, ja tie tieši vai 
netieši ļauj identificēt respondentu, citas fiziskās vai juridiskās per
sonas (arī to struktūrvienības), par kurām sniegti individuālie sta
tistiskie dati, tādējādi izpaužot individuālo informāciju;

> konfidenciālos datus, kas vākti vienīgi statistiskiem nolūkiem, var 
izmantot tikai statistiskiem nolūkiem — kopsavilkumu izdarīšanai
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un datu grupēšanai, sociālekonomisko parādību un procesu analī
zei;

> iegūto statistisko informāciju nekādā gadījumā nedrīkst publicēt 
vai citādi izpaust tādā veidā, kas tieši vai netieši ļautu identificēt 
kādu fizisko vai juridisko personu;

> CSP un citām valsts un pašvaldību institūcijām, kas uzdarbojas ar 
valsts statistiku, ir jāveic nepieciešamie administratīvie, tehniskie 
un organizatoriskie pasākumi individuālo statistisko datu konfi
dencialitātes nodrošināšanai, lai novērstu piekļūšanu informācijai, 
tās sagrozīšanu vai izplatīšanu, nejaušu vai neatļautu iznīcināšanu;

> CSP un tai pakļauto vietējo statistikas nodaļu, kā ari citu valsts vai 
pašvaldību institūciju darbiniekiem aizliegts izpaust par fiziskajām 
un juridiskajām personām jebkādu informāciju, kura viņiem ir 
kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus. Šis noteikums attiecas 
arī uz personām, kas uz laiku ir iesaistītas valsts statistiskās infor
mācijas vākšanā un apkopošanā (1., 8.—9.).

Atbildība par likuma neievērošanu paredzēta 21. un 22. pantā. Liku
ma 21. pants nosaka respondentu atbildību un 22. pants — darbinieku 
atbildību.

Par noteiktās statistiskās informācijas sagatavošanas kārtības neievē
rošanu, par šis informācijas savlaicīgu nesniegšanu vai atteikšanos to 
sniegt fiziskās personas vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrības) vai citas 
institūcijas amatpersonas var saukt pie atbildības normatīvajos aktos no
teiktajā kārtībā (21. pants; 1., 10.).

Par statistiskās informācijas konfidencialitātes noteikumu neievēro
šanu to valsts vai pašvaldību institūciju darbinieki, kuri nodarbojas ar 
valsts statistiku, kā arī statistiskās informācijas vākšanā un apkopošanā uz 
laiku iesaistītās personas tiek sauktas pie atbildības normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā (22. pants; 1., 10.).

CSP ir sistemātiski jāinformē sabiedrība par valstī notiekošajām eko
nomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, 
kā arī vides jautājumiem. To paredz šī likuma 20. pants.

Lai LR CSP iegūto informāciju varētu salīdzināt ar citu valstu da
tiem, Latvijā jau ieviestas vairākas klasifikācijas vai klasifikatori (kodu 
sistēmas), kā arī vēl vairākas jāievieš.

Bez tam LR CSP plaši sadarbojas ar dažādām starptautiskām statis
tiskām organizācijām, kurām, no vienas puses, iesniedz statistisko infor
māciju par sociālajiem, demogrāfiskajiem un ekonomiskajiem procesiem
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Latvijā, un, no otras puses, šīs organizācijas sniedz dažāda veida konsul
tācijas, veic darbinieku apmācības, piegādā skaitļošanas tehniku un 
materiāli palīdz veikt dažāda veida statistiskos apsekojumus.

ANO Statistiskā komisija veic:
♦:* statistisko datu metodoloģijas un salīdzināmu rādītāju izstrādi;
❖ sagatavo ANO Sekretariāta Statistikas birojam rekomendācijas;
❖ koordinē ANO specializēto orgānu statistisko darbu;

veic konsultācijas par statistiskās informācijas savākšanu, uzkrāša
nu, izstrādi, analīzi un izplatīšanu.

ANO Sekretariāta Statistikas birojs, kurš ir izpildes orgāns:
❖ savāc statistisko informāciju no valstīm — ANO loceklēm;
❖ publicē šos datus;
❖ sagatavo ziņojumus par dažādiem statistikas jautājumiem;
❖ veic statistikas metodoloģisko jautājumu izstrādi.
Šo darbu rezultātus publicē periodiskos izdevumos: «Ikmēneša statis

tikas biļetens», «Demogrāfijas gadagrāmata», «Ārējās tirdzniecības gada
grāmata» u. c.

Statistikas jautājumus izskata arī Eiropas, Āzijas, lalo Austrumu, La- 
tīņamerikas, Āfrikas reģionālās ekonomikas komisijas.

Ar statistikas apkopošanu, analīzi, metodoloģiskiem jautājumiem no
darbojas statistikas dienesti ari citās starptautiskās organizācijās:

❖ Eiropas savienības centrālais statistikas birojs (Eurostat);
❖ Starptautiskais valūtas fonds;
❖ Pasaules banka;
❖ Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija;
❖ Starptautiskā darba organizācija u. c.
Statistikā starptautiskais zinātniskais centrs ir Starptautiskais statis

tikas institūts, kurš dibināts 1885. gadā. Institūts nodarbojas ar statistikas 
teorijas un metodoloģijas pilnveidošanu, praktisko izmantošanu, gatavo 
statistikas speciālistus jaunattīstības valstīm. Institūta locekļi 1980. gadā 
bija 77 valstu (arī PSRS) statistikas institūti, organizācijas, biedrības, kā 
ari atsevišķi zinātnieki. Ik pēc 2 gadiem notiek institūta sesijas (pirmā — 
1887. gadā Romā).
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3.1. Statistiskās sakopošanas jēdziens

Statistiskās novērošanas procesā iegūtā informācija par statistiskās 
kopas atsevišķām vienībām raksturo tās no dažādām pusēm. Piemēram, 
pilsētas rūpniecības attīstības analīzei savāktie statistiskie dati par atse
višķiem rūpniecības uzņēmumiem raksturo katra šī uzņēmuma darbību 
pēc ražotā produkcijas apjoma naturālā izteiksmē un vērtības izteiksmē, 
pēc realizētās produkcijas apjoma, pēc nodarbināto skaita.

Kopēju raksturojumu par visiem rūpniecības uzņēmumiem pilsētā 
var iegūt tikai sistematizējot un apkopojot saņemto informāciju. Līdz ar 
to individuālie dati pārvēršas statistisko rādītāju sistēmā, kas dod iespēju 
kopumā novērtēt uzņēmumu darbību pilsētā, atklāt to attīstības likumsa
karības.

Statistiskā sakopošana — atsevišķu faktu sistematizācija, kas ļauj 
pāriet pie vispārinošiem rādītājiem, kas attiecas uz visu pētāmo kopu un 
tās daļām, veikt pētāmo parādību un procesu analīzi un prognozēšanu.

Statistiskie kopsavilkumi atšķiras pēc dažādām pazīmēm:
♦ pēc uzbūves sarežģītības;
♦ pēc statistiskās novērošanas materiālu izstrādes veida un veikšanas 

vietas.
Pēc uzbūves sarežģītības kopsavilkums vispirms var parādīt kop

summas pa visu pētāmo kopu bez iepriekšējas savāktā materiāla sistema
tizācijas. Kopsavilkums nosaka pētāmās parādības rādītāju kopējo lie
lumu. Tas ir tā saucamais vienkāršais kopsavilkums. Tā var būt palīgtabula 
(palīgkopsavilkums), ja tajā esošo informāciju var izmantot statistiskās 
kopas padziļinātā izpētē.

Statistiskais kopsavilkums plašā nozīmē prasa statistisko datu 
sistematizāciju un grupēšanu, izveidoto grupu raksturošanu ar rādītāju 
sistēmu, atbilstošu summu aprēķināšanu un kopsavilkuma rezultātu parā
dīšanu tabulu, grafiku veidā.
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Vienveidīgu ekonomisko grupu izdalīšana ir sākotnējās informācijas 
statistiskās sakopošanas pamats, nepieciešams noteikums tās zinātniskai 
izstrādei un praktiskai izmantošanai ekonomikā.

Viss daudzveidīgais sākotnējo datu statistiskās sakopošanas darbs 
iedalās šādos etapos:

♦ sakopošanas uzdevuma formulēšana, ņemot vērā statistiskā pētīju
ma mērķi;

♦ grupu un apakšgrupu veidošana, grupēšanas pazīmju, grupu skaita 
un intervāla garuma noteikšana;

♦ sakopošanas tehniskās puses īstenošana, tas ir, savāktā materiāla 
pilnības un kvalitātes pārbaude, dažādu summu saskaitīšana un ne
pieciešamo rādītāju aprēķināšana, lai raksturotu visu kopu un tās 
daļas.

Statistisko sakopošanu realizē pēc speciāli sastādītas programmas, 
kuras saturs parādās izstrādes tabulu maketu sistēmā. Tas ļauj iegūt datus 
pēc daudzām pazīmēm un raksturot objektu, tā atsevišķas daļas ar dau
dziem rādītājiem. Programmā norāda arī statistiskās novērošanas datu 
sakopošanas veidus. Statistiskās sakopošanas izstrādāšanas veidi ir:

♦ centralizētais;
♦ decentralizētais.
Pie centralizētās sakopošanas visus darbus sakoncentrē vienā vietā un 

apkopo pēc izstrādātas metodes.
Pie decentralizētas sakopošanas materiāla apkopošana notiek no apak

šas uz augšu pa pārvaldes hierarhijas kāpnēm, pie tam katrā etapā notiek 
atbilstoša datu apstrāde.

3.2. Statistiskās grupēšanas uzdevumi un 
metodoloģiskie jautājumi

Statistiskās informācijas sakopošana neaprobežojas tikai ar kopsum
mu iegūšanu par pētāmo kopu. Šajā statistiskā darba stadijā sākotnējie 
dati tiek sistematizēti, izveidojas atsevišķas statistiskās kopas, tas ir, tiek 
veikta statistiskā grupēšana (tālāk — grupēšana).

Pie tam savā starpā atšķirīgās statistiskās kopas vienības pēc pētāmās 
pazīmes nozīmes var apvienot grupās.

Piemēram, strādājošo izglītības pazīme ir iegūtās izglītības līmenis: 
pamata izglītība, vidējā izglītība un augstākā izglītība. Strādājošo kopas
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sadalīšana pēc šīs pazīmes rada iespēju iegūt strādājošo grupējumu pēc 
izglītības līmeņa.

Sintēzes un analīzes vienotība ir izziņas metodes, kas papildina viena 
otru. Pamatojoties uz šo vienotību un pieļaujot zināmu pakāpes abstrak
ciju, statistiskā pētīšana veic pētāmās kopas daudzo vienību sadalīšanu pa 
savā starpā atšķirīgām, bet iekšēji viendabīgām daļām un vienlaicīgi 
apvieno tās tipiskās grupās pēc būtiskas pazīmes. Līdz ar to sociāli eko
nomisko parādību izpētē grupējumi ir statistiskās pētīšanas svarīga me
tode, kas ļauj saskatīt kvantitatīvo izmaiņu pāreju kvalitatīvās, atklāt to 
attīstības likumsakarības.

Analīze (gr. analysis — sadalīšana) — zinātniskās pētīšanas metode, 
process, kurā veselais domās (loģ. abstrakcijas ceļā) vai faktiski tiek sada
līts sastāvdaļās (pretstats, sintēze). Analīze ir pētīšanas metode, kam rak
sturīga objektu sadalīšana daļās, cēloņu atrašana, sastāva noteikšana. 
Analīzei ir liela nozīme izziņas procesā un tā notiek visās šā procesa pakā
pēs.

Analīze parādās dažādās formās: 
noskaidro pētāmā objekta struktūru;

*> nošķir būtisko no nebūtiskā;
❖ klasificē priekšmetus un parādības.
Analīzes mērķis ir izzināt daļas kā komplicēta veselā elementus. Ana

līze un sintēze ir savstarpēji nosacīti loģiski procesi, kas pakļauti dialek
tiskās metodes vispārējām prasībām.

Sintēze (gr. synthesis — savienošana, sakārtošana) — process, kurā 
atsevišķi objekta elementi domās vai praktiskā darbībā tiek savienoti vie
notā veselumā.

Statistikas metodes specifika pamatojas uz analīzes un sintēzes savie
nošanu. Vispirms pētāmās parādības sastāvā izdala un atsevišķi izpēta 
kopas sastāvdaļas (grupas un apakšgrupas), novērtē pazīmes lielumā no
vērojamo atšķirību būtiskumu vai nebūtiskumu, noskaidro atšķirību ie
meslus, bet pēc tam dod parādības kopas raksturojumu, parādības visu 
sastāvdaļu attīstības tendenču un veidu raksturojumu.

Sociāli ekonomisko parādību attīstības dažādo veidu pastāvēšana, kā 
ari pētījumu konkrētie mērķi un pēc satura nevienādie sākotnējie dati ra
da nepieciešamību pēc dažādu grupēšanas paņēmienu realizēšanas.

Daudzveidīgi ir ne tikai grupēšanas paņēmieni, bet arī grupēšanas uz
devumi. Galvenie grupēšanas uzdevumi, kurus risina ar grupēšanas me
todes palīdzību, ir šādi:

> parādību sociāli ekonomisko tipu veidošana;
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> pētāmo parādību struktūras un strukturālo izmaiņu izpēte;
> sakarību atklāšana starp pētāmām parādībām.
Grupēšanas metodes būtību var formulēt šādi: tas ir vienveidīgu gru

pu veidošanas process, pamatojoties uz statistiskās kopas sadalīšanu da
ļās, vai pētāmo vienību apvienošana atsevišķās kopās pēc būtiskas vienību 
pazīmes.

Tātad atkarībā no pētāmo pazīmju satura un veida statistiskie grupē
jumi veidojas tieši, sadalot kopu atsevišķās daļās, kas raksturo iekšējo 
vienveidīgumu un atšķiras savā starpā pēc blakus pazīmēm, vai, kopas 
vienības apvienojot grupās pēc tipiskām pazīmēm. Šī procesa rezultāts ir 
pētāmā objekta sadalījums pa grupām.

Līdz ar to grupēšana ir statistiskās izpētes metode. Tā ir pētāmās ko
pas vienību mērķtiecīga sadalīšana noteiktās grupās un katras grupas, kā 
arī visas kopas raksturošana, izmantojot dažādus statistikas rādītājus. Tā 
ir statistiskās grupēšanas metodoloģiskā būtība. Grupēšana ir viena no 
galvenajām un visplašāk izplatītākajām sākotnējo statistisko datu apstrā
des un analīzes metodēm.

Lai praksē lietotu grupēšanas metodi, nepieciešams atrisināt šādas 
grupēšanas metodoloģiskās problēmas:

> grupēšanas pazīmes vai to kombināciju izvēle;
> grupu skaita un grupu intervālu garuma noteikšana;
> rādītāju, kuriem jāraksturo izdalītās grupas, noteikšana katram kon

krētam gadījumam;
> tabulu maketu sastādīšana, kurās jāparāda grupējumu rezultāti.
Grupēšanas jēdziens plašā nozīmē aptver veselu statistisko operāciju

kompleksu, kas virzītas uz:
❖ novērošanā reģistrēto atsevišķo gadījumu apvienošanu grupās;
❖ kopsummu aprēķināšanu pa izdalītajām grupām un pa visu kopu;
❖ grupēšanas rezultātu noformēšanu statistisko tabulu veidā.
Sastādot statistiskās novērošanas plānu, nosaka materiālu apstrādes

secību, izstrādā kopsavilkuma tabulu maketus, uz kuru pamata veic pētā
mās parādības lieluma, struktūras un savstarpējo saistību raksturojumu. 
Bez tam norāda, kas un kādos termiņos izveidos kopsavilkumus, ar kā
diem paņēmieniem, kur nonāk kopsavilkuma dati un kas veiks to tālāku 
apstrādi.

Ja ir dati par rūpniecības uzņēmumu kopu, tad tos var grupēt pēc vie
nas vai vairākām pazīmēm:

❖ pēc produkcijas apjoma;
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• pēc strādājošo skaita;
• pēc pamatlīdzekļu daudzuma, apjoma u. tml.
Pazīmi, pēc kuras notiek kopas vienību sadalīšana grupās, sauc par 

grupēšanas pazīmi vai grupēšanas pamatu.
Grupēšanas pazīmju pareizu izvēli nosaka parādību un procesu attīs

tības zinātniskās analīzes likumi.
Grupēšanas īpašs veids ir klasifikācijas, kuras plaši lieto statistikā. 

Klasifikācija ir objektu kopas iedalījums grupās, klasēs, kategorijās pēc to 
elementu, vienību raksturīgākajām kopīgajām īpašībām attiecībā pret kā
du šajā kopā dotu ekvivalenci. Klasifikācijai jābūt pilnīgai (aptverošai) un 
precīzai.

Klasifikācijas raksturīgākās iezīmes ir:
• tās pamatā ir kvalitatīvā pazīme;
• klasifikācijas standarti. Tos nosaka valsts un starptautiskās statis

tikas institūcijas. Ja katrā konkrētā gadījumā ir savs grupējums, tad 
klasifikācija ir kopēja jebkuram pētījumam neatkarīgi no tā, vai to 
veic valsts statistikas institūcijas vai citas iestādes un institūcijas 
(ministrijas, nodokļu institūcijas utt.);

• klasifikācijas ir stabilas. Tas paliek nemainīgas ilgāku laiku. Ja pa
rādās novērošanas vienību jaunas grupas, to klases, kategorijas, tad 
klasifikācijā izdara attiecīgas izmaiņas un papildinājumus.

Klasifikācija, iepriekš nosakot kopas vienību grupēšanas pazīmes, ir 
grupējumu pamats. Klasifikācijā precīzi noteiktas iespējamās grupas un 
detalizēti rādītāji, kuri palīdz katrā konkrētā gadījumā jebkuru objekta 
vienību pieskaitīt vienai vai otrai grupai.

Klasifikators — sistematizēts kopas elementu, vienību saraksts, viens 
no svarīgākajiem dokumentiem datu apstrādes automatizēto sistēmu pro
jektēšanā.

Viena no prasībām, kuru izvirza grupēšanas procesā, ir, lai izveidotās 
grupas būtu. reālas. Tas nenozīmē, ka tās īstenībā eksistē gatavā veidā. 
Visbiežāk to ieguvei nepieciešama pētījuma mērķa vispusīga un dziļa ap
domāšana, apsvēršana, sākotnējo datu novērtēšana un citu apstākļu ie
vērošana, kas ir saistīti ar pētāmo objektu.

Grupu veidošana ir viens no grūtākajiem un atbildīgākajiem jautāju
miem visā grupēšanas metodoloģijā.

Grupēšanas nozīme izpaužas šādi:
• grupējumi parāda lietu objektīvo stāvokli;
• atklāj pašas būtiskākās pētāmo parādību īpašības un iezīmes;
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• ļauj iegūt informāciju par atsevišķu grupu lielumu, to attiecību visā 
kopā un saistību starp pētāmajiem rādītājiem, kas raksturo izdalī
tās grupas, un pazīmēm, kuras ir grupēšanas pamatā.

To var sasniegt tikai tādā gadījumā, ja grupēšanas metodes lietošana 
balstās uz ekonomikas un citu zinātņu atzinumiem.

3.3. Grupēšanas pazīmes izvēles principi, 
grupu un intervālu veidošana

Sociāli ekonomiskās parādības atšķiras ar savas attīstības formu 
daudzveidību. Tāpēc pie grupēšanas rodas jautājums par tādas pazīmes 
izvēli, kura ir adekvāta (pilnīgi atbilstoša) pētījuma mērķim un sākotnējo 
datu raksturam. Pamatojoties uz ekonomikas zinātnes teorētiskajiem at
zinumiem un ņemot vērā pētījuma uzdevumus, nepieciešams no dau
dzām pazīmēm grupēšanas veikšanai izvēlēties noteicošās, galvenās.

Noteicošās pazīmes ir tās pazīmes, kuras vispilnīgāk un visprecīzāk 
raksturo pētāmo objektu, ļauj izvēlēties tā tipiskākās īpašības un iezīmes. 
Piemēram, rūpniecības uzņēmumu raksturo dažādas pazīmes, kur katrai 
ir sava noteikta nozīme. Tomēr galvenā, noteicošā pazīme ir ražotās pro
dukcijas apjoms.

Visas daudzveidīgās pazīmes var klasificēt šādā veidā:
Pēc izteiksmes veida grupēšanas pazīmes var būt:
> atributīvas, kurām nav kvantitatīva nozīme (profesija, izglītība, pre

ces nosaukums u. tml.);
>  kvantitatīvas, — pazīmes, kuras pētāmās kopas atsevišķu vienību 

raksturošanai lieto dažādus skaitliskos raksturojumus (strādājošo 
skaits, ieņēmumi latos u. tml.).

Pie tam kvantitatīvās pazīmes var būt:
> diskrētas (pārtrauktas), kuru nozīme izpaužas tikai veselos skaitļos 

(istabu skaits dzīvoklī, bērnu skaits u. tml.);
> nepārtrauktas, kurām ir kā veselu, tā daļu nozīme (produkcijas 

apjoms Ls, mēneša darba samaksa Ls utt.).
Pēc svārstību rakstura grupēšanas pazīmes var būt:
>  alternatīvas, kuras daļai vienību piemīt, bet citām — nē, piemē

ram, produkcija var būt kvalitatīva un nekvalitatīva;
> ar daudzām kvantitatīvām nozīmēm, — darba samaksas lielums utt.
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Pēc nozīmes pētāmo parādību savstarpējo saistību noteikšanā pazī
mes iedalās:

> faktoriālās, kuras iedarbojas uz citām pazīmēm;
> rezultatīvās, kuras ietekmē citas pazīmes.
Pie tam, atkarībā no esošajiem objektīviem apstākļiem un pētījuma 

mērķa, pazīmes var mainīties lomām. Vienā gadījumā tās būs faktoriālās 
pazīmes, bet citā — rezultatīvās.

Izšķir vienkāršo grupēšanu (grupē pēc 1 pazīmes) un salikto grupē
šanu (grupēšanu veic pēc 2 vai vairākām pazīmēm). Parasti šādu grupēša
nu veic kā kombināciju, tas ir, grupas, kuras izdalītas pēc vienas pazīmes, 
sadala apakšgrupās pēc citas pazīmes. Ne vienmēr grupēšana pēc vairā
kām pazīmēm ir labāka par vienkāršo grupēšanu, jo pazīmju kombinācija 
noved pie kopas saskaldīšanas ģeometriskā progresijā: grupu skaits ir 
vienāds grupēšanas pazīmju skaita 1 reizinājumam ar katrai pazīmei izda
līto kategoriju skaitu m : k = lm. Līdz ar to dati kļūst grūti pārskatāmi, 
grupas ietver mazu vienību skaitu, grupu rādītāji kļūst nedroši.

Atkarībā no izmantoto datu rakstura izšķir:
> primāro (sākotnējo) grupēšanu (grupēšanai izmanto tieši novēro

šanā iegūtos datus par atsevišķām kopas vienībām);
> sekundāro (otreizējo) grupēšanu (jaunu grupējumu iegūšanai izman

to jau esošo grupējumu, to attiecīgi pārgrupējot).
Pēc grupēšanas pazīmes noteikšanas nākošais svarīgākais solis ir 

kopas vienību sadalīšana pa grupām. Rodas jautājums par grupu skaitu 
un intervāla garumu*, kas ir savstarpēji saistīti. Pie pārējiem vienādiem 
apstākļiem, jo lielāks ir grupu skaits, jo mazāks ir intervāla garums un ot
rādi.

Viena no galvenajām prasībām ir tāda grupu skaita un intervāla garu
ma izvēle, kura ļauj vienmērīgi sadalīt kopas vienības pa grupām un pie 
tam sasniegt to pārstāvību, kvalitatīvo vienveidību. Intervālu optimāla pie
pildīšana ir svarīgs grupēšanas pareizības kritērijs.

Grupu skaita un intervāla garuma noteikšanā nepieciešams ņemt 
vērā pētījuma mērķi, pētāmās pazīmes izteiksmes veidu, kopas vienību 
skaitu un citus apstākļus.

Grupu skaits ir atkarīgs no pazīmes veida (atributīva, pārtraukta vai 
nepārtraukta), kura ir grupēšanas pamatā.

Grupējot pēc atributīvās pazīmes, grupu skaitu ietekmē pazīmes no
zīmju variantu skaits, piemēram, grupējot strādājošos pēc izglītības
'  Lieto ari terminus «intervāla lielums», «intervāla plašums», «intervāla apjoms».

47



Zigrīda Goša. Statistika

līmeņa, tautības u. tml. Šajos gadījumos grupu skaitu nosaka pētāmās 
pazīmes nozīmju reāli pastāvošais variantu skaits (1. piemērs).

Grupējot pēc pārtrauktas pazīmes, grupu skaitu ietekmē pazīmes 
nozīmju variantu skaits, piemēram, grupējot strādājošos pēc vecuma, 
uzņēmumus pēc strādājošo skaita u. tml. Praksē arī pārtrauktai pazīmei 
var būt ļoti liels nozīmju variantu skaits. Tādos gadījumos pazīmes nozīm
ju variantus apvieno intervālos.

Grupējot pēc nepārtrauktas pazīmes, nozīmju variantu skaits var būt 
neierobežoti liels. Šajā gadījumā grupu skaits vispirms ir atkarīgs no gru
pēšanas pazīmes svārstīšanās pakāpes: jo lielāka ir pazīmes svārstīšanās, 
jo lielāks grupu skaits jāveido. Jo lielāks grupu skaits, jo precīzāk atspo
guļo pētāmā objekta raksturu. Bet liels grupu skaits apgrūtina sociāli 
ekonomisko parādību un procesu atklāšanu. Tāpēc katrā konkrētā gadī
jumā, nosakot grupu skaitu, nepieciešams ņemt vērā ne tikai pazīmes 
svārstīšanās pakāpi, bet ari pētījuma mērķi un objekta īpatnības.

1. piemērs.
Strādājošo izglītības līmenis un darba stāžs SIA.

Personīgas 
lietas Nr.

Izglītības
līmenis

Darba 
stāžs, gadi

Personīgas 
lietas Nr.

Izglītības
līmenis

Darba 
stāžs, gadi

1. Vidusskola 3 11. augstskola 6
2. Augstskola 4 12. vidusskola 4
3. Vidusskola 5 13. pamatskola 1
4. Pamatskola 6 14. pamatskola 3
5. Pamatskola 7 15. vidusskola 10
6. Vidusskola 9 16. vidusskola 11
7. Augstskola 5 17. augstskola 3
8. Vidusskola 6 18. augstskola 2
9. Augstskola 7 19. augstskola 1
10. Vidusskola 4 20. augstskola 9

Grupēsim strādājošos pēc izglītības līmeņa ( pēc atributīvās pazīmes) 
3 grupās. To skaitu nosaka pazīmes nozīmju reāli pastāvošais variantu 
skaits (augstskola, vidusskola, pamatskola).
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Strādājošo grupējums pēc izglītības līmeņa

Izglītības līmenis Strādājošo personīgo lietu 
Nr. Cilvēku skaits grupā

Augstskola 2, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20 8
Vidusskola 1, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 16 8
Pamatskola 4, 5, 13, 14 4
Kopā X 2 0

Secinājums: SIA strādā 8 cilvēki ar augstskolas izglītību, 8 cilvēki ar 
vidusskolas izglītību un 4 cilvēki ar pamatskolas izglītību.

Grupu skaits ir cieši saistīts ar pētāmā kopā ietilpstošo vienību skai
tu. Nepastāv stingri zinātniski paņēmieni šī uzdevuma risināšanai pie jeb
kuriem savstarpēji saistītiem nosauktiem lielumiem. Grupu skaitu nosa
ka, ņemot vērā konkrētos apstākļus.

Ja grupēšanu veic pēc kvantitatīvas pazīmes, tad liela uzmanība jā
veltī pētāmā objekta vienību skaitam un grupēšanas pazīmes svārstīgu- 
ma pakāpei.

Ja kopas apjoms ir neliels, nav ieteicams veidot lielu grupu skaitu, jo 
katrā grupā ietilpst neliels novērošanas vienību skaits. Līdz ar to rādītāji, 
kurus aprēķina šādām grupām, nebūs reprezentatīvi un neļaus iegūt pē
tāmai parādībai pilnīgi atbilstošu raksturojumu.

Ja pārtrauktai pazīmei vai nepārtrauktai pazīmei nozīmju variantu 
skaits ir ļoti liels, veido intervālus.

Intervāls (lat. intervallum — atstarpe) — variējošās pazīmes nozī
mes, kas atrodas noteiktās robežās. Katram intervālam ir savs garums, 
apakšējā un augšējā robeža vai viena no tām.

Par intervāla apakšējo robežu sauc pazīmes minimālo (mazāko) nozī
mi intervālā, bet par augšējo robežu — pazīmes maksimālo (lielāko) nozī
mi intervālā.

Intervāla garums ir starpība starp intervāla augšējo un apakšējo ro
bežu.

Praksē izmanto slēgtus un atvērtus intervālus. Slēgtiem intervāliem 
norādīta intervāla apakšējā un augšējā robeža. Atvērtiem intervāliem 
norādīta tikai viena intervāla robeža — apakšējā vai augšējā robeža.

Atkarībā no grupēšanas pazīmes svārstīšanās pakāpes, slēgtie inter
vāli dalās:

• vienāda garuma intervālos ;
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• nevienāda garuma intervālos.
Ja grupu intervāli ir vienāda garuma un ir zināms statistiskā novēro

juma kopas vienību skaits N, tad grupu skaitu n var aprēķināt pēc for
mulas, kuru piedāvā Amerikas zinātnieks Sterdžess:

n = l + 3,322 lg/V

Ja kopas vienību skaits ir 200, tad grupu skaitu nosaka šādi:

1 + 3,322 lg200 = 9 grupas.

Pēc šīs formulas aprēķinātais grupu skaits ir atkarīgs no kopas lielu
ma. Formulas trūkums ir tas, ka tās lietošana labus rezultātus dod tikai 
tādā gadījumā, ja kopa sastāv no liela novērošanas vienību skaita un vie
nību sadalījums pēc pazīmes, kura ir grupējuma pamatā, tuvs normālam 
sadalījumam.

Cits grupu skaita noteikšanas paņēmiens pamatojas uz vidējās kvad
rātiskās novirzes rādītāja (cr) lietošanu (vidējās kvadrātiskās novirzes ap
rēķināšanas metodi apskata 7. nodaļā).

Ja intervāla garums ir vienāds ar:
• 0.5 a, tad kopas vienības sadala pa 12 grupām;
• 2/3 ct, tad sadala pa 9 grupām;
• cr, tad sadala pa 6 grupām.
Ja kopas vienības sadala 12 grupās, tad grupu intervāli veidojas šādā 

veidā:
no X - 3.0 а līdz X - 2.5 а
no X - 2.5 а līdz X - 2.0 а
no X - 2.0 а līdz X - 1.5 а
no X - 1.5 а līdz X - 1.0 <j
no X - 1.0 и līdz X - 0.5 cr
no X - 0.5 cr līdz X

no X līdz X + 0.5 а
no X + 0.5 а līdz X + 1.0 а
no X + 1.0 а līdz X + 1.5 а
no X + 1.5 а līdz X + 2.0 а
no X + 2.0 а līdz X + 2.5 а
no X + 2.5 а līdz X + 3.0 а

kur * — pazīmes vidēja nozīme kopa.
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Pazīmes vidējo nozīmi aprēķina pēc nesvērta aritmētiskā vidējā for
mulas: „

-  £*»V — *=__X  =  ■
n

kur Xj— variante (variējošās pazīmes i nozīme); 
n — kopas vienību skaits.
Pazīmes vidējo kvadrātisko novirzi aprēķina pēc formulas:

2 > i - * ) 2
n

Ja grupu skaits ir 6, tad grupu intervāli veidojas sekojošā veidā:

no X - 3 <t līdz X - 2 <7

no X - 2 <r līdz X - <7

no X - a līdz X

no X līdz X + a
no X + <j līdz X + 2 a

no X + 2 a līdz X + 3 a

Šī metode negarantē, ka neveidosies «tukšas» vai mazskaitlīgas gru
pas. «Tukša» skaitās tā grupa, kurā nav nokļuvusi neviena kopas vienība. 
Tādu intervālu pastāvēšana liecina, ka grupējums veidots nepareizi.

Kā jau tika uzsvērts, grupu skaits ir cieši saistīts ar intervāla garumu.
Grupu intervālus nosaka, ja:
• pārtrauktas pazīmes nozīmes ievērojami svārstās — cilvēku ve

cums gados;
• nepārtrauktas pazīmes nozīmes ir ļoti dažādas, piemēram, saražo

tās produkcijas apjoms latos.
Intervāla garuma aprēķina metodes ir atšķirīgas:
• vienāda garuma intervāliem un
• nevienāda garuma intervāliem.
Intervāla garumu vieglāk aprēķināt vienāda garuma intervāliem. Zi

not pētāmās pazīmes svārstības visā kopā un paredzamo grupu skaitu, in
tervāla garumu A; aprēķina pēc Sterdžesa formulas:

v  ~ X  X  — X
A _  m ax  m in  _  m ax  m in  ķ ļ j j -

1 + 3,322 xlgJV grupu skaits
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Aļ — intervāla garums;
A'min — pazīmes vismazākā reģistrētā nozīme;
X m3x — pazīmes vislielākā reģistrētā nozīme.
Aj =  A2 =  ... =  An.

Pēc formulas aprēķināto intervāla garumu noapaļo un tas ir intervāla 
solis. Intervāla garumu aprēķina atbilstoši novērošanas datu precizitātei.

Pastāv šādi intervāla garuma noteikšanas noteikumi:
> ja sākotnējie dati ir doti veselos skaitļos, tad aprēķinātā intervāla 

garumu noapaļo līdz tuvākajam veselam skaitlim;
> ja sākotnējie dati ir doti ar precizitāti līdz 0.1, tad intervāla garumu 

noapaļo līdz veselam skaitlim ar desmitdaļām (noapaļošanu veic uz 
augšu, tas ir, noapaļo uz nākošo lielāko skaitli, piemēram, 5.61 uz 
5.7);

> ja aprēķinātais intervāla garums ir lielums ar vienu zīmi pirms ko
mata (piemēram, 0.88; 1.572; 6.7), tad iegūto lielumu ieteicams no
apaļot līdz desmitdaļai un to izmantot intervāla garuma kvalitātē. 
Iepriekš minētajā piemērā intervāla garums atbilstoši būs 0.9; 1.6 
un 6.7.

> ja aprēķinātais intervāla garums ir lielums ar divām zīmēm pirms 
komata, tad šis lielums jānoapaļo līdz veselam skaitlim. Pieņem
sim, ka aprēķinātais intervāla garums ir 15.254. Šo lielumu nepie
ciešams noapaļot līdz veselam skaitlim, tas ir, līdz 16. Veseli skaitļi 
ir vieglāk lietojami aprēķinos;

> ja aprēķinātais intervāla garums ir lielums ar trīs, četrām utt. zīmēm 
pirms komata, tad šo lielumu nepieciešams noapaļot līdz tuvāka
jam skaitlim, kas dalās ar 100 vai 50. Piemēram, 248 nepieciešams 
noapaļot līdz 250.

Ekonomikas praksē bieži lieto nevienāda garuma intervālus. Tāda 
vajadzība rodas it īpaši gadījumos, kad pazīmes nozīmes svārstības ir ļoti 
nevienmērīgas un lielos intervālos. Piemēram, nepareizi būtu lietot vie
nāda garuma intervālus ražoto preču apjomam vērtības izteiksmē sīkos, 
vidējos un lielos uzņēmumos, jo preču apjoma starpība šajos uzņēmumos 
ievērojami atšķirsies. Ievērojami īsāki intervāli nepieciešami maziem un 
vidējiem uzņēmumiem un ievērojami garāki lieliem uzņēmumiem.

Nevienāda garuma intervāli dalās:
• progresīvi pieaugošie intervāli;
• progresīvi dilstošie intervāli;
• patvaļīgie intervāli;

Zigrīda Goša. Statistika
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• specializētie intervāli.
Nevienāda garuma intervāli var būt aritmētiskā vai ģeometriskā prog

resijā, progresīvi pieaugošie vai dilstošie.
Intervāla garumu, kas mainās:
• aritmētiskā progresijā aprēķina pēc formulas:

A/ + i = A, + « ;
• ģeometriskā progresijā aprēķina pēc formulas:

A, + i = A, x 9>
kur a ~  konstante — skaitlis, kas būs pozitīvs pie progresīvi pieaugo

šiem intervāliem un negatīvs pie progresīvi dilstošiem intervāliem;
q — konstante — pozitīvs skaitlis, kurš pie progresīvi pieaugošiem 

intervāliem būs lielāks par 1, bet pie progresīvi dilstošiem intervāliem 
mazāks par 1.

2. piemērs. Veidot uzņēmumu grupējumu pēc produkcijas apjoma, 
kurš svārstās no 500 tūkst. Ls līdz 4 000 tūkst. Ls. Veidot grupējumu ar 
vienāda garuma intervāliem nav mērķtiecīgi, jo rūpniecības nozares uz
ņēmumu kopā ietilpst liels skaits mazo uzņēmumu, kuriem ir neliels pro
dukcijas apjoms. Pieaugot produkcijas apjomiem, ievērojami samazinās 
uzņēmumu skaits. Līdz ar to uzņēmumu skaita sadalījums pēc ieņēmumu 
lieluma ir nevienmērīgs un jāveido grupējums ar nevienādiem intervā
liem.

Izmantojot 2. piemērā minētos datus par produkcijas apjomu, veido
sim divus grupējumus, kur:

• konstante a ir 200 tūkst. Ls, tas ir, intervāla garums palielinās 
aritmētiskā progresijā;

• konstante q ir 1.5, tas ir, intervāla garums palielinās ģeometriskā 
progresijā;

• pirmā .intervāla garums ir 300 tūkst. Ls.
Nosakot statistisko grupējumu intervālu robežas, jāņem vērā, ka 

kvantitatīvās pazīmes izmaiņas noved pie jaunas kvalitātes parādīšanās. 
Šajā gadījumā intervāla robežas nosaka kur notiek pāreja no vienas kva
litātes citā. Intervāla robežas ir atkarīgas no vietas apstākļiem un laika. 
Piemēram, uzņēmumu grupējums pēc darbinieku skaita parāda, ka rūp
niecības un celtniecības uzņēmumus ar darbinieku skaitu no 75 līdz 100 
cilvēkiem pieskaita pie mazo uzņēmumu grupas, bet pakalpojumu sfērā 
un tirdzniecībā — pie lieliem.
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Grupējums ar nevienādiem intervāliem

Grupu
numurs

Intervāla 
garums, tūkst. 

Ls

Produkcijas 
apjoma 

intervāli, 
tūkst. Ls

Intervāla 
garums, tūkst 

Ls

Produkcijas 
apjoma 

intervāli, 
tūkst. Ls

А A, + i = Д,- + й — A; + i = A/ x 9 —
1. 300 500—800 300 500—800
2. 500 800—1300 450 800—1250
3. 700 1300—2000 675 1250— 1925
4. 900 2000—2900 1012 1925—2937
5. 1100 2900—4000 1518 2937—4455

Veidojot šādu grupējumu, nepieciešams diferencēti noteikt intervāla 
robežas dažādām tautas saimniecības nozarēm. Tāpēc jāizmanto gru
pējumi ar specializētiem intervāliem. Par specializētiem sauc intervālus, 
kurus lieto, lai no kopas izdalītu vienu un to pašu tipu pēc vienas un tās 
pašas pazīmes parādībai, kura atrodas dažādos apstākļos.

Pētot sociāli ekonomiskās parādības makrolīmenī, bieži lieto grupē
jumus, kuru intervāli nav ne progresīvi pieaugošie, ne progresīvi dilstošie. 
Tādus intervālus sauc par patvaļīgiem intervāliem.

Izmantojot 1. piemēra datus, grupēsim strādājošos pēc darba stāža 
(pēc pārtrauktās pazīmes) 11 grupās. To nosaka pazīmes nozīmju reāli 
pastāvošais variantu skaits (darba stāžs svārstās no 1 gada līdz 11 ga
diem). Pēc tam veiksim grupu apvienošanu intervālos.

Pie intervāla garuma noteikšanas un kopas vienību sadalīšanas pa 
grupām liela nozīme ir precīzai robežu noteikšanai, kuras bieži apzīmē, 
norādot pazīmes nozīmi «no» un «līdz» vienībai, kuras jāieskaita dotajā 
grupā. Piemēram, no 1 līdz 2 gadiem, no 3 līdz 5 gadiem, no 6 līdz 8 ga
diem utml. Lai katru reizi nerakstītu no ... līdz, intervālu robežas parasti 
apzīmē šādā veidā: 1—2 gadi, 3—5 gadi, 6—8 gadi, 9—11 gadi.
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Strādājošo grupējums pēc darba staža

Darba stāžs, gadi Cilvēku skaits Darba stāža 
intervāli, gadi

Cilvēku skaits

1 2 1—2 3
2 1
3 3 3—5 8
4 3
5 2
6 3 6—8 5
7 2
8 —
9 2 9—11 4
10 1
11 1

Kopā 20 X 20

Secinājums: SIA strādā 3 cilvēki, kuru darba stāžs ir no 1—2 gadiem, 
8 cilvēki — no 3—5 gadiem, 5 cilvēki — no 6—8 gadiem un 4 cilvēki no 
9—-11 gadiem.

Nevienāda garuma intervālus var noteikt kā vienādi piepildītos ar 
novērojamo vienību skaitu. Vispirms kopu sadala vienāda lieluma grupās 
pēc vienību skaita n:

kopējais vienību skaits
n ------------------------------

grupu skaits

Datus saranžē, pēc tam atskaita vienību skaitu, kas veido pirmo 
grupu n,, otro grupu n2 utt. Intervāla robežas atbildīs katras grupas pazī
mes faktiskajām nozīmēm, tas ir, apakšējā robeža — grupā ietilpstošās 
vienības pazīmes minimālai nozīmei un augšējā robeža — grupā ietilpsto
šās vienības pazīmes maksimālai nozīmei.

Ja grupu skaits pirms datu grupēšanas nav zināms, tad to nosaka 
izmēģināšanas ceļā uz grupēšanas variantu pārlikšanas pamatu, noskaid
rojot variantu, kurš vislabāk ļauj redzēt atšķirības starp grupām.

Analoģiski rīkojas arī tajos gadījumos, ja uz mazāku grupu pamata
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veido lielākas grupas (pagarinot intervālus), kas ļauj iegūt jaunas kvalitā
tes grupu, neizjaucot to vienveidīgumu.

Dažādu statistisko rādītāju aprēķināšanai nepieciešams katrai grupai 
aprēķināt:

• intervāla garumu;
• intervāla vidējo nozīmi (intervāla centru).
Ar intervāla garumu parasti saprot starpību A( starp pazīmes maksi

mālo un minimālo nozīmi katrā grupā. To aprēķina, no intervāla augšējās 
robežas X j(aj atņemot intervāla apakšējās robežas nozīmi X  i(z):

Ai = X i(a)~X  i(z)'
Intervāla garuma nozīme ļauj noteikt visu intervālu robežas.
Pirmā intervāla zemāko robežu ir mērķtiecīgi pieņemt vienādu ar 

pazīmes minimālo nozīmi. Katrā intervālā ietver variantes kuru skaitlis
kās nozīmes ir lielākas vai vienādas ar intervāla zemāko robežu un mazā
kas vai vienādas ar intervāla augšējo robežu.

Veidojot pārtrauktu pazīmju intervālu sadalījuma rindu, kopas vie
nību ietveršana vienā vai otrā grupā nerada grūtības, jo starp viena inter
vāla augšējo robežu un nākošā intervāla apakšējo robežu ir pārrāvums 
(piemērs par strādājošo grupējumu pēc darba stāža).

Veidojot nepārtrauktu pazīmju intervālu sadalījuma rindu, divu bla
kus esošo intervālu augšējā un apakšējā robeža var būt vienādas, tas ir, 
pirmā intervāla augšējā robeža ir vienāda ar otrā intervāla apakšējo robe
žu utt. (piemērs par darbinieku grupējumu pēc ražīguma). Šajā gadījumā 
jādod paskaidrojums, kurā intervālā ieskaita kopas vienības, kuru 
pazīmes skaitliskā nozīme ir vienāda ar vienu no šīm robežām.

3. piemērs
Grupējums ar vienādiem intervāliem.

Darbinieku
grupas

Darbinieku ražīguma 
intervāli, Ls

Intervālā 
garums, Ls

Intervāla vidējā 
nozīme, Ls

1. līdz 900 300 750
2. 900—1200 300 1050 ,
3. 1200—1500 300 1350
4. 1500—1800 300 1650
5. 1800 un lielāks 300 1950
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Pieņemsim, ka intervāla garums visās grupās ir vienāds.
Pie atvērtiem intervāliem jautājumu par kopas vienību iekļaušanu 

grupās praksē risina divējādi:
♦ pēc principa «ieskaitot» 1. grupā ieskaita darbiniekus, kuru ražī

gums ir 900 Ls;
♦ pēc principa «izņemot» šos darbiniekus ieskaita otrā grupā
 ̂ 900— 1200 Ls.

Šo principu lietošana ir atkarīga no intervālu pieraksta veida. Pēc 
principa «ieskaitot» darbinieku, kura ražīgums ir 1800 Ls, ietver priekš
pēdējā grupā, jo tās intervāls ir 1500— 1800 Ls, bet pēdējā grupā — 
lielāks par 1800 Ls.

Ja pieraksts ir «1800 Ls un vairāk», tad pēc «izņemot» principa dar
binieku ar ražīgumu 1800 Ls ieskaita pēdējā grupā.

Praksē lieto abas metodes, bet priekšroka tiek dota «izņemot» prin
cipam.

3. piemērā pirmais un pēdējais intervāls ir atvērti, pārējie — slēgti. 
Atvērto intervālu nepieciešamība ir saistīta ar pētāmo pazīmju lielo svār- 
stīgumu, to kvantitatīvo nozīmju izkliedi, kas prasa lielu skaitu grupu 
veidošanu, ja tās gribam atdalīt ar abām robežām.

3. piemērā par darbinieku ražīgumu pirmajā grupā tas nosacīti var 
svārstīties no 1 Ls līdz 900 Ls. Ja mēs gribētu pirmās grupas vietā izdalīt 
atsevišķas grupas, norādot grupu robežas, tad vajadzētu veidot vēl vismaz 
3 grupas, jo pārējām grupām intervāla lielums ir 300 Ls, tas ir, 900 Ls: 
300 Ls =  3 grupas. Līdz ar to izveidotos 3 grupas ar sekojošām robežām: 
līdz Ls 300, Ls 300—600 un Ls 600—900, kurās novērojumu skaits (dar
binieku skaits) būtu neliels vai vispār nebūtu.

Atkarībā no tā, vai intervāli ir atvērti vai slēgti, intervāla vidējo no
zīmi aprēķina pēc vairākām metodēm:

♦ slēgtiem intervāliem to aprēķina, summējot intervāla apakšējo ro
bežu un augšējo robežu un iegūto summu dalot ar 2. Piemēram, 
intervāla vidējā nozīme 2. grupai (900+1200): 2 =  1050 Ls

3. grupai (1200+1500) : 2 =  1350 Ls
4. grupai (1500+1800): 2 =  1650 Ls;
♦ atvērtiem intervāliem parasti to aprēķina, iepriekšējā vai nākošā 

intervāla vidējā nozīme plus vai mīnus šī intervāla garums.
Pieņemot, ka visu intervālu garums ir vienāds, pirmā atvērtā intervā

la vidējo nozīmi aprēķina, otrā intervāla vidējā nozīme mīnus otrā inter
vāla garums:
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1050 Ls -  300 Ls =  750 Ls.
Pēdējā atvērtā intervāla vidējo nozīmi aprēķina — iepriekšpēdējā in

tervāla vidējā nozīme plus šī intervāla garums:
1650 Ls +  300 Ls =  1950 Ls.
Ja visi intervāli nav vienāda garuma, tad pirmā atvērtā intervāla vidē

jo nozīmi var aprēķināt arī, summējot apakšējo robežu (0 Ls) ar augšējo 
robežu (900 Ls) un rezultātu dalot ar 2 (0+900): 2 = 450 Ls.

Nosakot pēdējā atvērtā intervāla vidējo nozīmi, parasti ņem vērā 
iepriekšpēdējā intervāla vidējo nozīmi un šī intervāla garumu.

Ekonomikas praksē bieži lieto nevienāda garuma intervālus, progre
sīvi pieaugošus vai samazinošus. Tada vajadzība rodas it īpaši tādos gadī
jumos, kad pazīmes nozīmes svārstības ir ļoti nevienmērīgas un lielos 
intervālos. Piemēram, nepareizi būtu lietot vienāda garuma intervālus 
ražoto preču apjomam vērtības izteiksmē sīkos, vidējos un lielos uzņē
mumos, jo preču apjoma starpība šajos uzņēmumos ievērojami atšķirsies.

Ievērojami mazāki intervāli nepieciešami maziem un vidējiem uzņē
mumiem un ievērojami lielāki (garāki) lieliem uzņēmumiem.

Viena grupējuma ietvaros var lietot vairākas pazīmes un noteikt da
žāda garuma intervālus. Tā, piemēram, veikalus pēc kvantitatīvās pazīmes 
var iedalīt apakšgrupās pēc tirdzniecības apgrozījuma, darbinieku skaita, 
tirdzniecības platības, bet stendus var iedalīt apakšgrupās tikai pēc divām 
pirmajām pazīmēm tāpēc, ka tirdzniecības zāles platības tām nav. Pie tam 
veikalu un stendu sadalīšanu apakšgrupās, piemēram, pēc darbinieku skai
ta, nepieciešams veikt, lietojot dažāda garuma intervālus.

Kā jau tika uzsvērts, atkarībā no izmantoto datu rakstura izšķir:
♦ sākotnējo grupēšanu;
♦ otrreizējo grupāšanu.
Sīkāk apskatīsim otrreizējo grupēšanu un tās nepieciešamību sociāli 

ekonomiskos pētījumos.
Grupējumi, kuri izveidoti par vienu un to pašu laika posmu, bet par 

dažādiem reģioniem, valstīm vai, otrādi, par vienu reģionu, valsti, bet par 
diviem dažādiem laika posmiem, var būt nesalīdzināmi tāpēc, ka:

♦ izdalīto grupu skaits ir dažāds;
♦ intervāla robežas ir nevienādas.
Lai grupējumus varētu salīdzināt, tas ir, lai tos varētu izmantot sociāli 

ekonomisko parādību analīzē, lieto otrreizējās grupēšanas metodi. Šīs me
todes būtība ir objekta vienību pārgrupēšana, neizmantojot sākotnējos 
datus. Visbiežāk šo metodi lieto gadījumos, ja analīzes vajadzībām ir
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iespējams izmantot tikai publicēto informāciju un nav pieejami novēroša
nā iegūtie dati par atsevišķām kopas vērtībām.

Otrreizējā grupēšana — jaunu grupu veidošanas darbība uz agrāk 
izveidotu grupējumu pamata.

Lieto divus jaunu grupu veidošanas paņēmienus:
❖ pirm ais paņēmiens ir viekāršākais un izplatītākais — sākotnējo in

tervālu apvienošana. To izmanto, lai pārietu no maziem intervā
liem uz lielākiem intervāliem, kā arī gadījumos, kad jauno un veco 
intervālu robežas nav vienādas.

❖ otrais paņēmiens ieguvis nosaukumu — daļu pārgrupēšana un tas 
sastāv no jaunu grupu veidošanas, pamatojoties uz noteiktas daļas 
kopas vienību ieskaitīšanu katrā grupā. Šo paņēmienu lieto, kad 
nepieciešams datu pārgrupēšanas laikā noteikt, kāda daļa (cik) ko
pas vienību pāries no vecām grupām uz jaunām grupām.

Apskatīsim otrreizējas grupēšanas pirmo paņēmienu.
Doti nosacīti dati par komercbanku kredītu grupējum u pēc 

izsniegšanas termiņa pārskata gada novembrī un decembrī.

4. piemērs
Komercbanku kredītu grupējums pēc izsniegšanas termiņa pārskata 

gada novembrī un decembrī.

Novembris Decembris
Izsniegšanas

termiņš,
mēneši

Noslēgto
līgumu
skaits

Izsniegto 
kredītu 
summa, 
tūkst. Ls

Izsniegšanas
termiņš,
mēneši

Noslēgto
līgumu
skaits

Izsniegto 
kredītu 
summa, 
tūkst. Ls

1—3 77 47 1—6 85 68
3—6 20 35 6— 12 8 20

6— 12 2 10 12 un vairāk 7 12
12 un vairāk 1 8 — — —

Kopā 100 100 Kopā 100 100

Lai analizētu šos divu grupējumu rezultātus, vispirms nepieciešams 
tos pārveidot, lai tie būtu salīdzināmi. Tāpēc nepieciešams pārgrupēt da
tus par novembri, apvienojot pirmās un otrās grupas datus un izveidojot 
vienu īstermiņu (1—6 mēneši) kredītu grupu. Šinī grupā ieskaita visus 
kredītus, kuri novembrī izsniegti uz laiku no 1 līdz 6 mēnešiem. Trešās un
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ceturtās grupas datus nepārveido un pilnībā pārraksta tabulā, kurā 
parādīti komercbanku kredītu otrreizējā grupējuma rezultāti par novem
bri un decembri.

Komercbanku kredītu grupējums pēc izsniegšanas termiņa parskata gadā

Izsniegšanas
termiņš,
mēneši

Noslēgto līgumu skaits Izsniegto kredītu summa, 
tūkst. Ls

novembrī decembrī novembrī decembrī
1—6 97 85 82 68

6— 12 2 8 10 20
12 un vairāk 

mēneši 1 7 8 12

Kopā 100 100 100 100

Tabulas dati rada iespēju salīdzināt kredītu grupējumu rezultātus par 
novembri un decembri. Tie uzskatāmi parāda, ka decembrī, salīdzināju
mā ar novembri, samazinājies izsniegto īstermiņa (1—6 mēneši) kredītu 
skaits un līdz ar to arī īstermiņa kredītu summas, bet pieaudzis vidējā 
termiņa (6— 12 mēneši) un ilgtermiņa (12 mēneši un ilgāk) kredītu skaits 
un šo veidu kredītu summas. Neskatoties uz šīm izmaiņām, decembrī 
tāpat kā novembrī komercbankas galvenokārt izsniedz īstermiņa kredītus.

Sarežģītāks ir otrreizējās grupēšanas otrais paņēmiens — dalu pār
grupēšana.

Doti nosacīti dati par ģimeņu sadalījumu pēc dzīvojamās platības 
vidēji uz vienu cilvēku A un B pilsētā.

Kā redzams, A pilsētā visas ģimenes sadalītas 7 grupās, bet B pilsētā — 
5 grupās, pie tam grupu intervāli būtiski atšķiras. Lai abu pilsētu dati būtu 
salīdzināmi, vispirms veiksim B pilsētas ģimeņu pārgrupēšanu, lai iegūtu 
ģimeņu skaitu, kur vidēji uz vienu cilvēku ir 5—6 m2, 7—8 m2, 9— 12 m2, 
13— 14 m2 un 15— 19 m2 (grupas līdz 5 m2 un 20 un vairāk m2 abās pilsē
tās ir vienādi izdalītas).
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3. Statistiskā gmpēšana

5. piemērs
Ģimeņu grupējums pēc dzīvojamās platības vidēji uz vienu cilvēku 

(tālāk tekstā — vidēji uz vienu cilvēku) pārskata gada beigās.

A pilsēta B pilsēta
Grupu

Nr.
Vidēji uz vienu 

cilvēku, m2
Ģimeņu

skaits
Grupu

Nr.
Vidēji uz vienu 

cilvēku, m2
Ģimeņu

skaits
1. līdz 5 36 1. līdz 5 62
2. 5—6 114 2. 5— 10 468
3. 7—8 194 3. 11— 15 285
4. 9— 12 380 4. 16— 19 108
5. 13— 14 111 5. 20 un vairāk 77
6. 15— 19 130
7. 20 un vairāk 35

Kopā 1000 1000

Izveidosim jaunu tabulu, kuru pakāpeniski aizpildīsim.

Ģimeņu grupējums pēc dzīvojamās platības 
(vidēji uz vienu cilvēku pārskata gada beigās)

Vidēji uz vienu 
cilvēku, m2

Ģimeņu skaits
A pilsēta B pilsēta

līdz 5 36 62
5—6 114 156 (78 +  78)
7—8 194 156 (78 + 78)

9— 12 380 270 (156 + 114)
13— 14 111 114 (57 + 57)
15— 19 130 165 (57 + 108)

20 un vairāk 35 77
Kopā 1000 1000

Lai veiktu ģimeņu pārgrupēšanu, vispirms nepieciešams grupas sa
smalcināt.
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Tā kā pirmās grupas (līdz 5 m2 vidēji uz vienu cilvēku) ir vienādas 
abās pilsētās, tad nav nepieciešams veikt izmaiņas un līdz ar to datus par 
B pilsētu pārraksta tabulā.

O trā grupa A un B pilsētā būtiski atšķiras, A pilsētā ir izdalītas ģi
menes, kur vidēji uz vienu cilvēku ir 5—6 m2, bet B pilsētā — 5 līdz 10 m2. 
Šajā grupā B pilsētā ir 468 ģimenes. Šajā grupā ietilpst ģimenes, kur vidēji 
uz vienu cilvēku ir: 5 m2,6 m2, 7 m2, 8 m2, 9 m2, 10 m2.

Pieņemsim, ka šīs 468 ģimenes vienmērīgi sadalās grupas iekšienē, tas 
ir, ģimeņu skaits, kur vidēji uz vienu cilvēku ir 5 m2, ir vienāds ar ģimeņu 
skaitu, kur vidēji uz vienu cilvēku ir 6 m2 utt. Līdz ar to var aprēķināt ģi
meņu skaitu, kurās vidēji uz vienu cilvēku ir 5 m2 platības: 468 : 6 = 78 ģi
menes.

Līdz ar to 5 m2 vidēji uz 1 cilvēku ir 78 ģimenes 
vidēji uz 1 cilvēku ir 78 ģimenes 
vidēji uz 1 cilvēku ir 78 ģimenes 
vidēji uz 1 cilvēku ir 78 ģimenes 
vidēji uz 1 cilvēku ir 78 ģimenes 
vidēji uz 1 cilvēku ir 78 ģimenes

5 m2
6 m2
7 m2
8 m2
9 m2 

10 m2
5— 10 m2 vidēji uz 1 cilvēku ir 468 ģimenes

Summējot ģimeņu skaitu, kurās vidēji uz vienu cilvēku ir 5 m2 un 6 m2 
(78 +  78 ģimenes), iegūsim ģimeņu skaitu (156 ģimenes), kurās vidēji uz 
vienu cilvēku ir 5—6 m2 B pilsētā (rezultātu ieraksta tabulā). Līdzīgi aprē
ķināsim ģimeņu skaitu, kurās vidēji uz vienu cilvēku ir 7—8 m2 un 9— 10 m2 
(156 ģimenes).

Lai B pilsētā aprēķinātu ģimeņu skaitu, kurās vidēji uz vienu cilvēku 
ir 9— 12 m2, rīkojas pēc iepriekš apskatītā paņēmiena. B pilsētā 11— 15 m2 
vidēji uz vienu cilvēku ir 285 ģimenēs, tas ir,

vidēji uz vienu cilvēku ir 285 : 5 = 57 ģimenēs 
vidēji uz vienu cilvēku ir 285 : 5 = 57 ģimenēs 
vidēji uz vienu cilvēku ir 285 : 5 = 57 ģimenēs 
vidēji uz vienu cilvēku ir 285 : 5 = 57 ģimenēs 
vidēji uz vienu cilvēku ir 285 : 5 = 57 ģimenēs

Tātad 11— 12 m2 vidēji uz vienu cilvēku ir 114 ģimenēs (57 + 57 ģi
menes), bet 9— 12 m2 ir 270 ģimenēs (156 + 1 1 4  ģimenes). 13— 14 m2 
vidēji uz vienu cilvēku ir 114 ģimenēs (57 + 57 ģimenes). Ģimeņu skaitu, 
kurās vidēji uz vienu cilvēku ir 15—19 m2, aprēķina, summējot ģimeņu 
skaitu, kurās vidēji uz vienu cilvēku ir 15 m2 (57 ģimenes) ar ģimeņu 
skaitu, kurās vidēji uz vienu cilvēku ir 16— 19 m2 (108 ģimenes).

11 m2
12 m2
13 m2
14 m2
15 m2
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Pēdējā grupa abās pilsētās ir vienāda un līdz ar to datus par B pilsētu 
raksta tabulā.

Tabulas dati parāda ģimeņu sadalījumu pēc dzīvojamās platības vidēji 
uz vienu cilvēku. Šos datus var salīdzināt un izdarīt secinājumus.

Pēc iepriekš apskatītās metodes veiksim A pilsētas ģimeņu pārgru
pēšanu, lai iegūtu ģimeņu skaitu, kur vidēji uz vienu cilvēku ir 5— 10 m2, 
11— 15 m2 un 16— 19 m2. Rezultātus ievietosim tabulā.

Ģimeņu grupējums pēc dzīvojamās platības 
(vidēji uz vienu cilvēku pārskata gada beigās)

Vidēji uz vienu cilvēku, m2
Ģimeņu skaits

A pilsēta B pilsēta
līdz 5 36 62

5 — 10 498 (114+194+190) 468
11 — 15 327(190+111+26) 285
16 — 19 104 (26+26+26+26) 108

20 un vairāk 35 77
Kopā 1000 1000

9 m2 vidēji uz 1 cilvēku ir 95 ģimenēs (380 4)
10 m2 vidēji uz 1 cilvēku ir 95 ģimenēs (380 4)
11 m2 vidēji uz 1 cilvēku ir 95 ģimenēs (380 4)
12 m2 vidēji uz 1 cilvēku ir 95 ģimenēs (380 4)
15 m2 vidēji uz 1 cilvēku ir 26 ģimenēs (130 5)
16 m2 vidēji uz 1 cilvēku ir 26 ģimenēs (130 5)
17 m2 vidēji uz 1 cilvēku ir 26 ģimenēs (130 5)
18 m2 vidēji uz 1 cilvēku ir 26 ģimenēs (130 5)
19 m2 vidēji uz 1 cilvēku ir 26 ģimenēs (130 5)

Grupējumi liecina, ka dzīvojamās platības lielums vidēji uz vienu 
cilvēku B pilsētā ir mazāk diferencēts nekā A  pilsētā.

Pirmo un otro paņēmienu iespējams lietot arī tādā gadījumā, ja gru
pējumu dati doti procentos, tas ir, dots pētāmās parādības pazīmes biežu
mu sadalījums procentos (struktūra procentos).

Grupēšanas metode ir cieši saistīta ar datu attēlošanu tabulās un 
grafisko attēlu veidā.
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3.4. Grupēšanas veidi

Grupēšanas mērķis ir statistisko sakarību un likumsakarību noteikša
na, objekta uzbūves aprakstīšanas, pētāmās kopas struktūras noskaidro
šana. Sakarā ar to, ka grupēšanas mērķi un uzdevumi var būt atšķirīgi, 
pastāv tipoloģiskā, struktūras un analītiskā grupēšana.

Tipoloģiskās grupēšanas uzdevums ir sadalīt pētāmo kopu kvalitatīvi 
vienveidīgās grupās, izdalot no tām objektīvi pastāvošos sociāli ekonomis
kos tipus (1. tabula).

1. tabula
Reģistrēto uzņēmumu grupējums pēc uzņēmējdarbības formām Latvijā 

līdz 1999. gada 1. janvārim 
(bez zemnieku saimniecībām) (2., 281.)

Uzņēmējdarbības formas Uzņēmumu skaits Uzņēmumu 
struktūra, %

Valsts uzņēmumi 1 249 1.2
Pašvaldību uzņēmumi 1 339 1.3
SIA 66 230 64.9
Akciju sabiedrības 2 192 2.1
Paju sabiedrības 764 0.8
Individuālie uzņēmumi 26 359 25.8
Citas formas 3 946 3.9
Pavisam 102 079 100.0

Sociāli ekonomisko parādību tipu izdalīšana rada iespēju izsekot to 
veidošanās procesam, atbilstībai un atmiršanai, kas arī ir tipoloģiskās gru
pēšanas galvenais uzdevums. Liela nozīme ir pareizai grupēšanas pazīmes 
izvēlei.

Ar tipoloģiskās grupēšanas uzdevumiem cieši saistīti arī abu pārējo 
grupēšanas veidu uzdevumi:

❖ pētāmās kopas struktūras un struktūras pārm aiņu raksturošana;
❖ savstarpējo saistību starp pētāmās parādības atsevišķām pazīmēm 

atklāšana.
Tipoloģiskā grupēšana ir, piemēram, rūpniecības uzņēmumu un 

uzņēmējsabiedrību grupējums pa īpašuma formām, iedzīvotāju grupē
jums pa tautībām u. tml.
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3. Statistiskā grupēšana

Lai veiktu tipoloģisko grupēšanu, nepieciešams:
• vispirms nosaukt tos parādības tipus, kuri ir jāizdala;
• izvēlēties grupēšanas pazīmes, kuras veido parādību tipu aprakstu;
• noteikt intervālu robežas, ja pazīme ir kvantitatīvs lielums;
• noformēt grupējumu rezultātus tabulu veidā, apvienojot izdalītās 

grupas izraudzītajos parādību tipos un nosakot vienību skaitu grupā.
Veiktās tipoloģiskās grupēšanas pareizība ir jāpārbauda. Lai to izda

rītu, aprēķina kopsavilkuma rādītājus izdalītajiem tipiem (vidējos, relatī
vos u. c. lielumus).

Struktūras grupēšanas uzdevums ir:
• izzināt kvalitatīvi vienveidīgas kopas struktūru (sastāvu);
• analizēt struktūras raksturu;
• izsekot struktūras pārmaiņām dinamikā vai vērtējoši salīdzināt da

žādu līdzīgu kopu struktūras īpašības (2. tabula).

2. tabula
Rūpniecības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību grupējums 

pēc strādājošo skaita (3., 228. un 4., 231)

Strādājošo skaits, 
cilvēki

Uzņēmumu un uzņēmēj
sabiedrību struktūra, %

Produkcijas apjoma 
struktūra, %

1994. 1997. 1994. 1997.
Līdz 49 55,3 86.1 7,2 17.7
50—99 19,5 6.6 9,0 10.4
100—299 17,0 5.2 22,4 20.7
300—499 4,1 1.0 10,4 11.7
500—999 2,3 0.6 11,0 13.2
1000 un vairāk 1,8 0.5 40,0 26.3
Kopā 100 100 100 100

Struktūras grupēšana ļauj izpētīt grupēšanas pazīmes variāciju (skat. 
7. nodaļu).

Grupēšanas dalīšana tipoloģiskā un struktūras grupēšanā ir pietieko
ši nosacīta. Piemēram, ja ražotās produkcijas daudzumu uzrāda kā robe
žas noteiktam uzņēmumu tipam (sīki, vidēji, lieli uzņēmumi), tad šo 
grupējumu var nosaukt par tipoloģisko grupējumu.
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1997. gadā salīdzinājumā ar 1994. gadu notikušas būtiskas izmaiņas 
uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību skaita un produkcijas apjoma struk
tūrā. Strauji pieaug mazo uzņēmumu (līdz 49 strādājošie) skaita īpatsvars 
un samazinās vidējo un lielo uzņēmumu skaita īpatsvars kopējā uzņēmu
mu skaitā. Līdz ar to pieaug mazos uzņēmumos ražotās produkcijas īpat
svars un samazinās vidējos un lielos uzņēmumos ražotās produkcijas īpat
svars kopējā produkcijas apjomā.

Analītiskā grupēšana raksturo savstarpējās sakarības starp divām vai 
vairākām pazīmēm, no kurām vienu uzskata kā rezultātu, bet citu (citas) — 
kā faktoru (faktorus).

Lai pētītu vairāku faktoru ietekmi uz rezultātu, veic daudzfaktoru 
analītisko grupēšanu. l a  veidojas kā kombinētais grupējums pēc faktoru 
pazīmēm, kur katrai apakšgrupai aprēķina rezultatīvās pazīmes vidējo 
lielumu. Grupu veidošanu pēc divām vai vairākām pazīmēm noteiktā sa
vienojumā sauc par kombinēto grupējumu. Pie tam grupēšanas pazīmes 
izvieto noteiktā secībā, vadoties no rādītāju sakarību loģikas.

Daudzfaktoru analītiskā grupēšana ir sakarību pētīšanas elastīgs pa
ņēmiens. Tas ļauj uztvert faktoru ietekmi uz rezultātu, mainoties nosacī
jumiem. Bet šai metodei ir ari lieli mīnusi — kopas saskaldīšanas rezultā
tā veidojas apakšgrupas ar mazu vienību skaitu. Līdz ar to rezultatīvās 
pazīmes vidējās nozīmes ir nepastāvīgas, nepanāk pārējo faktoru dzēšanu 
un arī sakarību rādītāji kļūst nedroši. Ja kopa ir liela un pazīmju — 
faktoru sadalījums nav pilnīgi asimetrisks, tad šī metode ļauj iegūt daudz 
informācijas par attiecībām starp mainīgajiem. Lai izvairītos no statistis
ko datu saskaldīšanas ietekmes un pie tam iegūtu sakarību «tīru» rakstu
rojumu, kombinētā tabulā ieteicams lietot sadalījuma standartizācijas 
metodi (skat. 6. nodaļu un 3. tabulu).

Analītiskais grupējums parāda, ka jaundzimušo paredzamais mūža 
ilgums latviešiem ir lielāks nekā krievu tautības iedzīvotājiem. Spilgti to 
parāda standartizētais rādītājs.
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3. tabula
Latviešu un krievu tautības iedzīvotāju faktiskais un standartizētais 

vidējais mūža ilgums Latvijā (gadi) (5.,134)

Gadi
Jaundzimušo paredzamais mūža ilgums
Faktiskais Standartizētais

Latvieši Krievi Latvieši Krievi
1958— 1959 69,5 69,8 69,5 69,4
1969— 1970 70,3 70,3 70,3 69,8
1978— 1979 69,3 68,6 69,6 67,9
1988— 1989 71,0 70,2 71,4 69,7
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4. STATISTISKO I) \T lT ATTĒLOŠANA: 
TABULAS UN GRAFISKIE ATTĒLI

4.1. Statistiskās tabulas — statistisko pētījumu 
rezultātu izvietošanas forma

Statistiskos datus nepieciešams parādīt tā, lai tos varētu viegli izman
tot. Pastāv trīs datu pasniegšanas paņēmieni:

> tos var ietvert tekstā;
> parādīt tabulā;
> izteikt grafiskā veidā.
Ja tekstā ir daudz skaitļu, tad tekstu un arī skaitļus ir grūti uztvert. 

Efektīvāks statistisko datu pasniegšanas paņēmiens ir tabulas. Kopsavil
kumu rezultātus un novērošanas grupējumu materiālus parasti parāda 
statistisko tabulu veidā. Tas ir racionālākais statistisko kopsavilkumu pa
rādīšanas veids. Statistisko tabulu nozīme ir tā, ka tās ļauj aptvert statis
tiskā kopsavilkuma materiālus kopumā. Statistiskā tabula pēc būtības ir 
domu sistēma par pētām o objektu izteikta skaitļos uz noteiktas kārtības 
pamata sistematizētas informācijas izvietošanā. Ekonomikas un pārval
des darbā statistiskās tabulas lieto ļoti bieži.

Statistiskās tabulas vārda šaurākā nozīmē ir statistisko pētījumu re
zultātu racionāla izvietošanas forma.

Labi izveidotā tabulā dati parādās kompakti, reljefi izteiksmīgi, tos 
iespējams ērti pārskatīt, salīdzināt un novērtēt. Tāpēc tabulas ir ne tikai 
statistiskās analīzes nepieciešams priekšnoteikums, bet arī pastāvīga sta
tistiskās analīzes metode.

Pēc ārējā izskata statistiskās tabulas ir horizontālo un vertikālo līniju 
rinda, kuras krustojas, izveidojot horizontāli rindas un vertikāli ailes (ko
lonnas, slejas), kas kopumā veido tabulas skeletu. Horizontālām rindām 
un vertikālām ailēm krustojoties, izveidojas rūtiņas, kurās ieraksta skait
ļus.

Statistiskās tabulas uzbūve parādīta 1. shēmā.



4, Statisko datu attēlošana: tabulas un grafiskie attēli

1. shēma

Aiļu numerācija

Rindas

Kopsummas rinda

Pēc uzbūves un analoģijas ar teikumu tabulai ir savs priekšmets un 
izteicējs, kas ir statistiskās tabulas pamatelementi.

Tabulas priekšmets ir tas, ko pētī, tie objekti un objektu daļas grupas 
vai objektu atsevišķas vienības, kuras tabulā raksturo ar skaitliskiem lie
lumiem. Tabulas izteicējs ir rādītāji, kas raksturo tabulas priekšmetu un 
atklāj tā saturu. Tabulas izteicējs rodas novērošanā reģistrēto datu saskai
tīšanas un vispārināšanas rezultātā.

Tabulas priekšmets parasti ir izvietots tabulas kreisajā pusē — rin
dās, bet izteicējs izvietots pa labi no priekšmeta — ailēs. Taču šāda priekš
meta un izteicēja izvietošana tabulā nav vienmēr obligāta.

Tabulas obligāts elements ir virsraksti. Tabulai ir kopējs virsraksts, 
rindu virsraksti un aiļu virsraksti. Kopējais virsraksts izsaka tabulas satu
ru, tam jābūt īsam, skaidram un jāatbild uz trim jautājumiem: kas? kur? 
kad? Rindu virsraksti būtībā izsaka tabulas priekšmeta saturu, bet aiļu 
virsraksti — ailēs izvietotā tabulas izteicēja saturu.

Statistiskai tabulai ar analītisku saturu ir raksturīga aiļu un reizēm arī 
rindu numerācija, kas pieder pie tabulas elementiem. Teksta ailes un ci
tas ailes tabulas priekšmetā pieņemts numurēt ar burtiem, bet ailes iztei
cējā — ar skaitļiem. Aiļu un rindu numurēšana ievērojami atvieglo tabu
las lietošanu, jo padara ērtu atsaukšanos uz tabulā ievietotajiem rādītājiem 
un skaitļiem.

Atkarībā no tabulas priekšmeta uzbūves ir trīs statistisko tabulu vei
di: vienkāršās, grupu un kombinētās tabulas.

Par vienkāršu tabulu sauc tādu tabulu, kuras priekšmets ir tabulā 
atspoguļotās parādības objektu — laika vai teritoriālo vienību saraksts

Tabulas virsraksts

A
Aiļu virsraksti

1 2 3 4 5

Rindu virsraksti Rūtiņa

Ailes Kopsummas
aile
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bez to grupējuma. Tā, piemēram, vienkārša tabula, kuras priekšmets ir re 
publiku, rajonu, uzņēmumu, ražojumu un citi nosaukumi.

Par grupu tabulu sauc tādu tabulu, kuras priekšmets ir tabulā atspo
guļotās parādības vienkāršs grupējums, tas ir, grupējums pēc vienas pazī
mes. Grupu tabula, piemēram, ir 3. nodaļas 2. tabula, kur parādīts rūp
niecības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību grupējums pēc strādājošo 
skaita.

Par kombinēto tabulu sauc tādu tabulu, kuras priekšmets ir kombi
nēts grupējums, tas ir, grupējums vienlaikus pēc divām vai vairākām pazī
mēm.

Statistisko tabulu veidošanā liela nozīme ir tabulas izteicēja izstrādā
šanai, tā satura noteikšanai, pareizai sakarību noteikšanai starp grupēša
nas pazīmēm un to raksturojošiem rādītājiem. Izteicējam, kas objektīvi 
atrodas dialektiski savstarpējā saistībā ar tabulas priekšmetu, jābūt uzbū
vētam tā, lai ar tā rādītāju sistēmas palīdzību iegūtu pilnīgu izdalīto grupu 
raksturojumu, aptvertu to būtiskākās pazīmes.

Atkarībā no pētījuma uzdevumiem un sākotnējās informācijas rak
stura statistiskās tabulas izteicējs var būt vienkāršs vai salikts.

Vienkārša izteicēja pam atā ir ailēs ietverto rādītāju paralēlas izveido
šanas princips (2. shēma), bet salikta izteicēja pamatā — to kombinēšana 
(3. shēma).

2. shēma
Tabulas ar vienkāršu izteicēju makets

Rajoni
Iedzīvotāju skaits

pilsētu lauku vīrieši sievietes
A 1 2 3 4

3. shēma
Tabulas ar saliktu izteicēju makets

Rajoni Iedzīvotāju kopējais 
skaits (tūkst, cilvēku)

To skaitā
pilsētu lauku

vīrieši sievietes vīrieši sievietes
A 1 2 3 4 5

Ja tabulas izteicējs ir vienkāršs, tad atbilstoši 2. shēmai iespējams 
noteikt tikai pilsētu un lauku iedzīvotāju un vīriešu un sieviešu skaitu. Ja
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turpretī izteicējs ir salikts, tad bez atsevišķu grupu iedzīvotāju skaita var 
noteikt arī to, cik ir pilsētās dzīvojošu vīriešu un sieviešu un cik ir laukos 
dzīvojošu vīriešu un sieviešu (3. shēma).

Salikts tabulas izteicējs paplašina tabulas analīzes iespējas, taču pārāk 
sarežģīta salikta izteicēja izveidošana ievērojami palielina tabulas apjomu 
un apgrūtina tās izprašanu.

Izveidotu tabulu, bet neaizpildītu ar skaitļiem pieņemts saukt par ta
bulas maketu, kurā nosaka pētījuma mērķa detaļas, kopsavilkuma m ate
riālu izstrādes apjomu.

Statistikas prakse ir radījusi statistisko tabulu pareizas izveidošanas 
vispārīgus noteikumus. Svarīgākie no tiem ir šādi:

> tabula nedrīkst būt pārāk liela un sarežģīta, jo tad tā zaudē uzskatāmī
bu, kā arī samazinās tabulas analīzes iespējas. Vienas lielas un ar skait
ļiem pārslogotas tabulas vietā labāk izveidot divas vai vairākas mazākas 
tabulas;

> tabula jāizveido samērīgi, lai tā būtu kompakta — ne pārāk augsta un 
ne pārāk plata. Ja tomēr tabulā ievietotais materiāls ir tāds, ka tabula 
nevar būt samērīga, tuva kvadrātveidīgai, tad labāk tabulu veidot aug
stāku nekā to izvērst platumā;

> tabulas virsrakstam jāizsaka tās galvenais saturs. Virsrakstā parasti no
rāda laiku un teritoriju, uz kuru attiecas dati, mērvienību, ja tā ir viena 
visiem rādītājiem. Arī priekšmeta rindu un izteicēja aiļu nosaukumiem 
jābūt formulētiem precīzi, īsi un skaidri. Vārdu tabulā raksta pilnu, bez 
saīsinājuma. Ja visiem tabulas rādītājiem nav kopēja mērvienība, tad 
katrā ailē norāda rādītāja mērvienību;

> vārdus un vārdu grupas, kas jāatkārto vairākām blakusesošām ailēm vai 
rindām, ieteicams rakstīt kā kopēju uzrakstu visām attiecīgajām ailēm 
vai rindām. Ja vairākām tabulas ailēm ir kopējs virsraksts, daļai no tām 
ir apakšvirsraksti un turklāt katrai ailei ari savs individuāls virsraksts 
(sk. 3. shēmu), tie jāveido tā, lai tie būtu lasāmi kopā kā gramatiski pa
reizs teikums. Tāpēc galvenais virsraksts jāsāk ar lielo burtu, bet apakš
virsraksti — ar mazajiem burtiem.

> tabulā jābūt aizpildītām visām rūtiņām, kas veidojas, ailēm un rindām 
krustojoties. Ja rūtiņās nevar ierakstīt attiecīgos skaitļus, tās jāaizpilda 
ar kādu norādi. Pieņemts lietot šādus apzīmējumus: ja parādība nav 
novērota (tās nav), rūtiņā liek svītriņu (—); ja parādība ir, bet par to 
trūkst ziņu, liek trīs punktus (...) vai arī raksta «nav ziņu»; ja  kādas 
rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama, raksta slīpu krustiņu (X). Ja

71



Zigrīda Goša. Statistika

jāizteic lielums, kas mazāks par mazāko tabulā pieņemto vienību, pie
mēram, desmitdaļu, tad raksta 0,0, bet, ja mazāks par simtdaļu, tad 0,00 
utt.;

> visas tabulas vai vismaz katras ailes ietvaros jāievēro vienāda precizi
tāte, piemēram, 0,1 vai 0,01 utt. Nav ieteicams tabulā, ja vien tā nav 
darba tabula, lietot daudzzīmju skaitļus. Tos nepieciešams noapaļot un 
izteikt lielākās mērvienībās — tūkstošos, miljonos utt. Skaitļu noapaļo- 
šana jāizdara tā, lai no tās neciestu datu normāla precizitāte.

> ja daudzzīmju skaitļu ailēs nepieciešama liela precizitāte, ir lietderīgi 
ar nelielu atstarpi atdalīt miljonus no tūkstošiem un tūkstošus no sim
tiem. Tad skaitļi kļūst labāk uztverami, piemēram, 35 430; 200 582 un 
10 432 628.

> piezīmju un zemteksta norāžu veidā tabulai jāpievieno nepieciešamie 
paskaidrojumi, kas var būt kopēji visai tabulai vai arī attiekties uz kādu 
atsevišķu tabulas rādītāju. Ja tabulu ievieto kādā zinātniskajā darbā vai 
rakstā, nepieciešams minēt šīs tabulas datu avotu — autora sastādīta, 
ņemta no kāda statistisko datu krājuma utt.

> ja dati pārņemti tieši no cita avota (piemēram, CSP datu krājuma), tas 
jānorāda atbilstoši bibliogrāfisko norāžu standartiem. Ja tabulā 
ietvertie rādītāji ir paša autora izskaitļoti, izmantojot kādu publicētu 
vai nepublicētu avotu, norāde jāsāk ar vārdiem «Aprēķināts pēc...», 
«Aprēķināts, izmantojot...» utt. Ja izmantoti kādi savā darbā agrāk 
ietvertās tabulas dati, jādod atsauce uz šo tabulu (pie kuras jābūt pilnai 
norādei uz pirmavotu). Ja datu avots nav norādīts, tiek uzskatīts, ka 
autors pats savācis sākotnējos datus un pats tos apstrādājis.

4.2. Statistiskās tabulas analīze

Statistiskās tabulas analīze loģiski sākas ar kopsummu analīzi, kuras 
rezultātā iegūst kopas kopējo raksturojumu, pēc tam pāriet uz atsevišķu 
rindu un aiļu datu izpēti, tas ir, pētāmās kopas daļu novērtējumu, izpētot 
vispirms svarīgākos, bet pēc tam visus pārējos tabulas elementus.

Pirms statistiskās tabulas analīzes ir iepazīšanās etaps — tās lasīšana.
Tabulas lasīšana un analīze jāveic noteiktā secībā. Lasīšana paredz, 

ka pētnieks, izlasot vārdus un skaitļus tabulā: 
iepazīstas ar tās saturu;

■> formulē pirmos spriedumus par objektu; 
izprot tabulas nosaukumu;
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■fr saprot tās saturu kopumā;
dod tabulā atspoguļotās parādības vai procesa novērtējumu.

Tabulas analīze kā zinātnes pētīšanas metode dalās:
• struktūras analizē;
• satura analizē.
Struktūras analīze paredz tabulas uzbūves analīzi un tabulā attēlotā 

raksturojumu:
• novērošanas kopas un tās vienības analīzi;
• pazīmju un to kombināciju analīzi, kas veido tabulas priekšmetu un 

izteicēju;
• kvantitatīvo un atributīvo pazīmju analīzi;
• tabulas priekšmeta pazīmju savstarpējo attiecību analīzi ar izteicēja 

rādītājiem;
• tabulas veids — vienkāršā vai komplicētā tabula, bet komplicētās — 

grupu vai kombinētās tabulas;
• risināmais uzdevums — struktūras, parādību tipu, to savstarpējo 

saistību analīze.
Satura analīze paredz tabulas iekšējā satura izpēti:
• atsevišķu grupu priekšmeta analīzi pa attiecīgām izteicēja pazīmēm;
• attiecību un proporciju pētīšana starp parādību grupām pēc vienas 

vai dažādām pazīmēm;
• salīdzinoša analīze un secinājumu formulēšana pa atsevišķām gru

pām un pa visu kopu kopumā;
• pētāmā objekta likumsakarību un attīstības rezervju noteikšana.
Pirms uzsāk skaitliskās informācijas analīzi, nepieciešams pārbaudīt

tās ticamību un zinātnisko pamatotību. Pētniekam jāpārliecinās par datu 
informācijas avotu ticamību un drošību un kritiski jānovērtē to skaitliskā 
nozīme. Nepieciešams veikt datu loģisko un skaitlisko kontroli.

Tabulas datu analīze notiek par katru pazīmi atsevišķi, bet pēc tam 
par visām kopas pazīmēm kopumā, ņemot vērā loģiski ekonomisko savie
nojumu.

Atsevišķu pazīmju un grupu analīzi nepieciešams sākt ar absolūto rā
dītāju izpēti, pēc tam ar tiem saistīto relatīvo lielumu izpēti. Analizējot 
datus, jāapskata katras pazīmes dinamika visā laika periodā, pie tam pār
ejot no viena laika perioda uz otru.

Tabulu analīze var tikt papildināta ar relatīvo un vidējo lielumu aprē
ķināšanu, ja tas paredzēts pētījuma uzdevumos.

Lai iegūtu pilnīgu un uzskatāmu priekšstatu par parādībām un proce
siem, kas tiek pētīti, veido statistiskos grafikus.
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4.3. Statistisko datu grafiskās attēlošanas metodes

Līdz ar statistiskām tabulām grafiki ir svarīgs datu izteiksmes un ana
līzes līdzeklis. Grafiskā metode statistikā ir tabulu metodes turpinājums 
un papildinājums.

Grafiskais attēls statistikā — statistisko datu un to attiecību atspogu
ļošana ar ģeometriskiem elementiem (līnijām, figūrām) u. c. veida zī
mēm. Sociālo un ekonomisko procesu grafiska attēlošana ir svarīga sta
tistikas pētīšanas metode.

Grafiskie attēli:
ir uzskatāmi, ļauj viegli uztvert attēlojamo parādību kopumā, saska
tīt tās raksturīgās pazīmes;
rada iespēju noteikt parādības attīstības tendences; 
raksturo kopas struktūru; 
raksturo plāna izpildes pakāpi;
rada iespēju novērtēt objektu ģeogrāfisko izvietojumu, atspoguļo pa
rādības ģeogrāfiskās un teritoriālās likumsakarības; 
palīdz atklāt statistiskās novērošanas materiālos vai aprēķinos pie
ļautās kļūdas;

■fr rada iespēju ietaupīt lasītāju laiku, ja nav nepieciešams sīki iegau
mēt atsevišķus statistiskus lielumus, bet jāzina parādības saturs;

❖ ir ļoti demonstratīvi, tie piesaista, ieinteresē skatītāju;
4- ērti lietot statistiskiem aprēķiniem, piemēram, statistisko rindu in

terpolācijai vai ekstrapolācijai.
Lai gan grafiskajiem attēliem ir daudzas pozitīvas īpašības, tomēr tie 

nepārvēršas par universālu statistiskās analīzes metodi. Grafiskie attēli 
vienmēr jāsaista ar statistiskajām tabulām un rindām, šīs metodes cita ci
tu papildina. Tabulas nekad nevar būt tik uzskatāmas kā grafiskie attēli, 
bet grafiskie attēli savukārt nevar būt tik precīzi kā tabulu skaitļi. G ra
fiskos attēlus lieto, lai attēlotu kopējo situāciju, bet ne detaļas. Tādējādi 
to, ko zaudē ar vienu pētīšanas metodi, iegūst ar citu metodi. No tā izriet, 
ka statistiskajā analīzē kompleksi jālieto dažādas metodes.

Pašreiz ir izstrādātas programmu paketes grafiku veidošanai, iz
mantojot datorus. Tas būtiski atvieglo grafiku izveidošanu. Visplašāk lieto 
šādas programmu paketes: «Harvard graphics», «Statgraf», «Supercalc», 
«Exel».
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4.4. Statistisko grafiku elementi

Neskatoties grafisko attēlu ir daudzveidību, to veidošanā jāizpilda ko
pējas prasības:

> atbilstoši izmantošanas mērķim izvēlas grafisko attēlu — grafiskā at
tēla veidu;

> nosaka grafika laukumu — to platību, kurā izvietos ģeometriskās 
zīmes;

> uzrāda mērogu ar mēroga skalas palīdzību;
> izvēlas koordinātu sistēmu, kura nepieciešama ģeometrisko zīmju 

izvietošanai grafika laukumā.
Svarīgākie grafisko attēlu elementi ir:
• grafika laukums;
• grafiskais atveids;
• telpiskie un mēroga mērījumi;
• grafika eksplikācija.
Grafika laukums ir vieta, kurā to izpilda. Grafika laukumu raksturo 

tā formāts (malu izmēri un proporcijas). Statistiskā grafika laukuma m a
las parasti atrodas noteiktās proporcijās. Pieņemts uzskatīt, ka skatītāju 
uztverei visoptimālākais ir grafiks, kas izpildīts taisnstūra formas laukumā 
ar malu attiecību no 1: 1,3 līdz 1 : 1,6. Dažreiz izmanto arī grafika lauku
mu ar vienādām malām, tas ir, kvadrāta formas laukumu.

Grafiskais atveids — tās ir simboliskas zīmes, ar kuru palīdzību attē
lo statistiskos datus. Tas ir daudzveidīgas: līnijas, punkti, ģeometriskas 
figūras (taisnstūri, kvadrāti, riņķi u. tml.), kā arī neģeometriskas figūras 
priekšmetu siluetu vai zīmējumu veidā. Vienus un tos pašus statistiskos 
datus var attēlot ar dažādu grafisko atveidu palīdzību.

Telpiskie orientieri — nosaka grafisko atveidu izvietojumu grafika 
laukumā.

Grafiskos attēlus ieteicams ietvert koordinātu sistēmā. Ja grafisko at
tēlu zīmē saistīti ar taisnes skalām, to ietver taisnleņķa koordinātu sistē
mā. Ja grafiskajam attēlam ir riņķa vai loka skala, to ietver polāro koor
dinātu sistēmā.

Statistisko grafiku mēroga orientieri piedod grafiskam atveidam skait
lisko nozīmi, kuru parāda ar mēroga skalas sistēmas palīdzību.

Skaitļu materiāla grafiskai attēlošanai izvēlas mērogu, pēc kura zīmē 
skalu. Mērogs ir attiecība starp attēla un attēlojamā objekta lielumiem. Par 
mērogu pieņem noteikta garuma nogriezni, kas izteic attēlojamās parādības
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skaitlisku pamatvienību, piemēram, 1 cm uz skalas izteic 1000 Ls pro
dukcijas u. tml.

Skala ir līnija, kuras atsevišķus punktus var lasīt kā noteiktus skaitļus. 
Katram punktam uz skalas atbilst noteikts skaitliskais lielums, un otrādi — 
katram lielumam atbilst noteikts punkts uz skalas.

Skalu veido trīs elementi:
♦ līnija jeb skalas pamats;
♦ uz šīs līnijas noteiktās vietās un secībā atzīmētie punkti;
♦ šo punktu skaitliskie apzīmējumi.
Atkarībā no skalas pam atu veidojošās līnijas formas izšķir:
♦ taisnes skalas;
♦ līknes skalas, ko savukārt iedala riņķa skalās un loka jeb pusriņķa 

skalās.
Riņķa un loka skalas parasti lieto, kad grafiski jāattēlo saliktas parā

dības vai objektu struktūra, kā arī tad, kad jāattēlo kāda procesa sadalīša
nās noslēgta laika perioda, piemēram, gada ietvaros.

Atkarībā no atzīmēto punktu stāvokļa uz skalas lieto:
♦ vienmērīgas skalas;
♦ nevienmērīgas skalas.
Vienmērīgas skalas sauc par aritmētiskajām skalām, un uz tām

atzīmēto punktu savstarpējie attālumi ir aritmētiski proporcionāli attēlo
jamo skaitļu starpībām. No nevienmērīgajām skalām svarīgākās ir loga
ritmiskās skalas, kurās attālumi starp diviem uz tās atzīmētajiem pun
ktiem ir proporcionāli attēlojamo skaitļu logaritmu starpībām.

Eksplikācija — visu palīglīdzekļu un norādījumu kopums, kas palīdz 
saprast attēlu. Eksplikācija (lat. explicatio — izskaidrošana) — plāniem, 
kartēm, shēmām, attēliem pievienotais apzīmējumu paskaidrojums.

Eksplikācijā ietilpst:
♦ attēlojamo lielumu mērvienību apzīmējumi;
♦ attēla kopējais nosaukums un tās atsevišķo daļu nosaukumi.
Grafiskā attēla nosaukums jāizveido pēc tādiem pašiem noteikumiem

kā tabulas virsraksti, bet jānovieto zem attēla. Grafiskā attēla nosaukumā 
norāda, kāds rādītājs attēlots, kādās mēra vienībās, par kādu teritoriju un 
par kādu laiku tas aprēķināts. Eksplikācijā jābūt minētiem arī avotiem, 
kas izmantoti attēloto datu iegūšanai.
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4.5. Statistisko grafiku veidi un klasifikācija

Statistikā izmantojamos grafiskos attēlus parasti klasificē pēc divām 
pazīmēm: attēla satura un attēlojuma formas.

Pēc attēla satura, respektīvi, grafiskās analīzes uzdevuma tos iedala 
grafiskajos attēlos, kas

> izsaka parādības attīstību laikā (dinamikas grafiskie attēli);
>  raksturo kopas sadalījumu, izteic sadalījuma likumsakarības un kon

krētas īpatnības (sadalījuma rindu grafiskie attēli);
> raksturo kopas struktūru un struktūras pārmaiņas (struktūras gra

fiskie attēli);
>  dažādu objektu vai parādību salīdzinājumus (salīdzinājuma grafis

kie attēli);
> izsaka sabiedrisko parādību savstarpējās sakarības (korelācijas gra

fiskie attēli);
> raksturo pētāmo parādību teritoriālo izvietojumu un teritoriālo in

tensitāti (teritoriālie grafiki);
> kontrolē plāna izpildi (plāna izpildes kontroles grafiskie attēli) u. c.
Pēc attēlojuma formas visus attēlus iedala atkarībā kādas ģeometris

kas vai cita veida formas (punkti, līnijas, laukumi, figūras u. tml.) lietotas 
parādības grafiskajai attēlošanai.

Plašāk statistikā lieto grafisko attēlu klasifikāciju pēc attēlojuma for
mas. Atkarībā no tās lieto trīs galvenos grafisko attēlu veidus:

♦ diagrammas;
♦ kartogrammas;
♦ statistiskās gleznas.
Diagrammas. Tajās statistiskos lielumus attēlo ģeometrisku formu 

veidā, turklāt to izmēriem jābūt proporcionāliem attēlojamo parādību 
lielumiem. Atkarībā no tā, kādi ģeometriskie elementi izmantoti dia
grammā, ir:

♦ punktu diagrammas;
♦ līniju diagrammas;
♦ laukumu jeb plākšņu diagrammas;
♦ figūru diagrammas.
Punktu diagrammas. Tajās statistiskos lielumus attēlo ar punktiem, 

kuru skaits ir proporcionāls attēlojamās parādības apjomam. Tā, piemē
ram, ja viens punkts nosacīti apzīmē 100 cilvēku, tad 10 punkti apzīmē 
1000 cilvēku utt. Diagrammas punktus izvieto uz plaknes noteikta lieluma
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laukumā vai ari kontūrkartē, punktus atbilstoši blīvējot plaknes attiecīga
jās vietās. Piemēram, ar punktiem attēlo iedzīvotāju biezību, atsevišķu 
kultūraugu sējumu izplatību un citas parādības dažādos valsts apgabalos 
vai rajonos.

Līniju diagramma. Tas ir viens no visizplatītākajiem diagrammu vei
diem. Līniju diagrammas lieto, lai raksturotu:

♦ dinamiku, tas ir, parādības izmaiņu novērtējumu laikā;
♦ sadalījuma rindas variāciju;
♦ plāna uzdevuma izpildi;
♦ savstarpējo sakarību starp parādībām.
Līniju diagrammas paveidi ir:
♦ līkņu diagrammas;
♦ stabiņu diagrammas;
♦ lenšu diagrammas;
♦ laukumu vai plākšņu diagrammas;
♦ figūru diagrammas.
Līkņu diagrammas. Tas izveido, ar taisnes nogriežņiem savienojot 

koordinātu sistēmā iezīmētos blakusesošos punktus. Parasti līkņu dia
gramma ir lauzta līnija, taču, aizvien palielinot grafikā atzīmēto un ar 
taisnes nogriežņiem savienojamo punktu skaitu, lauztā līnija pakāpeniski 
izlīdzinās un tuvojas līknei. No tā arī cēlies šīs diagrammas nosaukums. 
Lauzumiem un to leņķiem līkņu diagrammās ir sava patstāvīga nozīme — 
tie rāda un akcentē skatītāja uzmanību uz kustības virziena maiņu, kā arī 
šīs maiņas raksturu un stiprumu. Ir svarīgi tikai panākt, lai līknes dia
grammā tiktu iezīmēti visi tie punkti un tajās vietās, kur reāli sākušās 
būtiskas pārmaiņas attēlojamās parādības attīstības virzienā un raksturā 
vai arī citi ar attēlojamo parādību un tās analīzi saistīti svarīgi notikumi.

Izveidojot līkņu diagrammas, jāievēro daži vispārīgi noteikumi:
> pareiza un saskaņota mērogu izvēle uz abscisu un ordinātu ass;
> ar statistisko līkni var attēlot tikai nepārtrauktus vai savstarpēji at

karīgus lielumus, piemēram, lielumus, kas mainās laikā (dinami
kas grafiskie attēli), vai arī lielumus, starp kuriem pastāv sav
starpēja atkarība (korelācijas un sadalījuma rindu grafiskie attēli). 
Līkņu diagrammas nav piemērotas neatkarīgu lielumu grafiskai 
attēlošanai, piemēram, iedzīvotāju skaita salīdzināšanai dažādās pil
sētās, valstīs;

> ja ar līkni attēlo kāda procesa dinamiku, jāpanāk, lai uz abscisu ass 
izveidotā laika skala būtu secīga, proporcionāla un nepārtraukta, jo
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laika gaitā, kā zināms, nav pārtraukumu. Ja par kādu no periodiem 
grafiski attēlojamās ziņas ir nepilnīgas vai pilnīgi to trūkst, uz hori
zontālās skalas var iezīmēt diagrammas pārtraukumu;

>  ordinātu ass skalai dinamiku attēlojošās diagrammās vienmēr jāsā
kas ar nullpunktu. Atsevišķos gadījumos nullpunktu grafiskajā at
tēlā norāda tikai formāli, virs tā iezīmē vertikālās ass pārtraukumu 
un pēc tam sāk tālāku tās proporcionālu sadalīšanu ar skaitli, kas 
tikai nedaudz atšķiras no attēlojamās parādības minimālā lieluma;

> ja līkne attēlo ne tikai pozitīvus, bet arī negatīvus lielumus, grafiskais 
tīkliņš jāturpina arī zem nulles līnijas, kurai tādā gadījumā līkne ies 
pāri;

>  vienā diagrammā var vienlaikus parādīt arī vairākas savstarpēji sais
tītas līknes. To vienlaikus ietveršana diagrammā palielina tās ana
lītisko vērtību. Taču jāņem vērā, ka liela līkņu skaita gadījumā, it 
sevišķi, ja tās cita citu krusto, ir sarežģīta un traucēta grafiskā attēla 
lasīšana.

Līkņu diagrammas paveidi ir:
♦ uzkrāto lielumu diagramma;
♦ radiadiagramma.
Uzkrāto lielumu diagrammas lieto dinamikas un plāna izpildes gai- 

tas, kā arī kumulatīvo sadalījuma rindu grafiskai attēlošanai. Šāda veida 
diagrammās parasti vienlaikus attēlo gan pētāmās parādības tiešos lielu
mus, gan arī uzkrātos lielumus. Tada, piemēram, ir diagramma, kura vien
laikus attēlo katrā mēnesī saražotās produkcijas daudzumu un produkci
jas ražošanas vai plāna izpildes gaitu no gada sākuma līdz attiecīgajam 
mēnesim.

Radiadiagramma. Izveidojot statistiskās līknes polārajā koordinātu 
sistēmā, attēlojamos lielumus atliek uz stariem, kas iziet no viena punkta, 
un uz blakusesošajiem stariem iezīmētos punktus savieno ar taisnēm. Šā
dā veidā iegūtu diagrammu sauc par radiadiagrammu. Radiadiagrammas 
parasti lieto parādības izmaiņu attēlošanai kādā slēgtā ciklā, piemēram, 
gada atsevišķos mēnešos, nedēļas dienās, diennakts stundās utt. Radia
diagrammas derīgas arī sezonālo svārstību grafiskai attēlošanai.

Konstruējot radiadiagrammas, par nullpunktu jeb abscisu parasti ņem 
staru krustošanās punktu, attēla centru, un attēlojamos lielumus pēc no
teikta mēroga atliek uz stariem, kas noder par ordinātām, no centra uz āru.

Stabiņu diagrammas. Sociāli ekonomisko parādību, plāna izpildes 
novērtējuma un sadalījuma rindas variācijas raksturošanai var izmantot
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arī stabiņu diagrammas, kas ir līniju diagrammu paveids. Gan līniju, gan 
stabiņu diagrammās attēlojamos lielumus salīdzina tikai pēc vienas 
dimensijas — līnijas vai stabiņa garuma (augstuma). To platumam nav 
statistiski izzinošas nozīmes.

Ja stabiņus diagrammā atliek no ordinētu ass un tos zīmē horizontālā 
virzienā, tad iegūst lenšu diagrammu.

Stabiņu un lenšu diagrammas statistikā lieto galvenokārt attēlojamo 
objektu apjomu salīdzināšanai. Ja stabiņos vai lentēs iezīmē objekta struk
tūrvienībām proporcionālas daļas, šīs diagrammas var lietot arī struktū
ras grafiskai attēlošanai. Šādā gadījumā salīdzināmos lielumus attēlojo
šos stabiņus, lentes, ir lietderīgi zīmēt vienāda garuma, lai atšķirības to 
absolūtajos izmēros netraucētu uztvert pētāmo objektu sastāva atšķirības.

īpašu lenšu diagrammas veidu lieto, lai attēlotu parādības dažāda 
rakstura (pozitīvas un negatīvas) izmaiņas. Šādas diagrammas var izman
tot, lai attēlotu rajonus ar dažādu lielumu migrācijas saldo un raksturu 
(pozitīvu un negatīvu), uzņēmumus, kuros pieauga un samazinājās mēne
ša darba samaksa u. tml. parādības.

Laukumu jeb plākšņu diagrammas. Tas ir jo sevišķi noderīgas pastā
vīgu parādību (neatkarīgu lielumu) salīdzināšanai pēc apjoma, teritoriāli 
un citādi vai arī saliktas parādības struktūras (sastāva) grafiskajai attēlo
šanai. Tas zīmē ģeometrisku figūru veidā, kuru laukumi ir proporcionāli 
attēlojamo parādību lielumiem.

Raksturīgākie laukumu diagrammas paveidi ir kvadrātu un apļu dia
grammas.

Kvadrātu diagrammās statistiskos datus attēlo ar kvadrātiem, kuru 
laukumi ir proporcionāli attēlojamiem lielumiem. Lai uzzīmētu kvadrā
tus, kuru laukumi proporcionāli attēlojamiem lielumiem, vispirms no 
šiem laukumiem jāaprēķina kvadrātsakne un atbilstoši iegūtajiem skait
ļiem jāzīmē kvadrātu malu garumi. Ja ar kvadrātu diagrammām attēlo 
vienlaikus vairākas parādības, kuras secīgi ietilpst cita citā, var izveidot ie
tverto kvadrātu diagrammas.

Laukumu diagrammu izveidošanai dažkārt izmanto arī taisnstūrus 
vai trīsstūrus. Šajā gadījumā minēto ģeometrisko figūru laukumiem, tā
pat kā kvadrātu un apļu diagrammās, ir jābūt proporcionāliem attēloja
miem lielumiem. Taču, lai palielinātu attēloto taisnstūru uztveršanas un 
salīdzināšanas iespējas, visiem viena attēla taisnstūriem vienu malu pa
rasti zīmē vienāda garuma, bet otru malu — proporcionālu attēlojamiem 
lielumiem. Līdzīgi rīkojas veidojot trīsstūra diagrammas. Visus vienā
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grafiskajā attēlā ietvertos trīsstūrus konstruē tā, lai to pamati būtu 
vienādi, bet augstumi —  proporcionāli attēlojamiem lielumiem. Statistis
kās izziņas aspektā šādi izveidotās taisnstūru un trīsstūru diagrammas 
praktiski neatšķiras no stabiņu vai lenšu diagrammām.

Apļu diagrammās statistiskos lielumus attēlo salīdzināmu apļu lau
kumu veidā. To panāk, ņem ot apļu rādiusus, kas proporcionāli kvadrāt
saknei no attēlojamiem lielumiem. Ja ar apļu diagrammām attēlo vienlai
kus vairākas parādības, kas secīgi ietilpst cita citā, tad analogi ietverto 
kvadrātu diagrammām var zīmēt ietverto apļu diagrammas.

Sadalot apļu laukumus sektoros, izveido sektoru diagrammas, kuras 
lieto kopas struktūras grafiskai attēlošanai. Lai aprēķinātu attiecīgo sek
toru centra leņķus, procentos izteiktus kopas sastāvdaļu īpatsvarus rei
zina ar 1% atbilstošo grādu skaitu 3,6°.

Statistikā plaši lieto diagrammas, kas būtībā ir līniju (līkņu) un lau
kumu diagrammu apvienojums. Pie šādām diagrammām pieder:

♦ slokšņu diagrammas;
♦ diferenču diagrammas;
♦ siluetu diagrammas;
♦ Varzara zīmju diagrammas.
Slokšņu diagrammas veidā var vienlaikus attēlot saliktas parādības 

kopapjoma un struktūras pārmaiņas laikā. Katras kopas sastāvdaļas 
lielumu šajā diagrammā attēlo ar sloksni, tās dažādi iekrāso vai iesvītro. 
Pirmā sloksne izveidojas starp abscisu asi un līniju, kas savieno punktus, 
kuri atbilst attiecīgās sastāvdaļas lielumiem atbilstošajām ordinātām 
attēlojamos laika periodos. Otrajai sloksnei par sākumu ņem pirmās 
sloksnes ordinātu galapunktus, no kuriem velk līnijas uz augšu, atliekot 
attiecīgu ordinātas garumu, utt. Tādējādi izveidojas tik daudz slokšņu, cik 
ir kopas sastāvdaļu.

Diferenču diagrammas uzdevums ir attēlot starpības, kas rodas starp 
divu savstarpēji saistītu rindu lielumiem. Tā, piemēram, diferenču diagram
mas veidā parasti attēlo iedzīvotāju dabiskā pieauguma dinamiku, kas 
veidojas kā starpība starp dzimstību un mirstību raksturojošām skaitļu 
rindām. Diferenču diagrammā abām attēlojamās starpības veidojošām 
rindām jābūt ar vienu un to pašu pamatvienību, turklāt tās jāzīmē uz arit
mētiskās skalas pēc viena un tā paša mēroga.

Siluetu diagramma jeb ēnu diagramma attēlo kādas parādības svār
stības ap tās vidējo vai normālo lielumu, ko pieņem par bāzi. Laukumu 
starp bāzes līniju un līkni iekrāso vai iesvītro. Tādā veidā, piemēram,

81



Zigrīda Goša. Statistika

grafiski var attēlot gada sezonālās svārstības, par bāzi (100%) pieņemot 
gada vidējo līmeni, bet katra mēneša faktisko apjomu atliekot uz augšu 
vai leju no bāzes līnijas.

Procentu kvadrāts — kvadrātu un stabiņu diagrammas apvienojums, 
kas attēlo saliktas kopas struktūru vienlaikus pēc divām pazīmēm. Tas no
derīgs kombinētā grupējuma grafiskajai attēlošanai. Izveidojot procentu 
kvadrātu, vienu no kvadrāta malām (horizontālo) izmanto par asi kom
binētā grupējumā pirmās pazīmes relatīvo mēroga vienību iezīmēšanai 
(no 0— 100%), bet uz kvadrāta vertikālās malas attiecīgi atliek kombinētā 
grupējuma otrās pazīmes relatīvās mēroga vienības. Kopas sadalījumu 
grupās, tas ir, tās struktūru pēc pirmās pazīmes izsaka uz kvadrāta 
horizontālās malas balstīto un dažādi iekrāsoto stabiņu platumi, bet kat
ras grupas tālāku sadalīšanu apakšgrupās pēc otrās pazīmes izsaka stabi
ņos iezīmētās un iesvltrotās sastāvdaļas.

Savdabīgs līniju un laukuma diagrammu apvienojums ir Varzara 
zīmju diagramma, kura nosaukta par godu krievu statistiķim V. J. Varza- 
ram, kurš ierosināja izmantot taisnstūra figūru, lai attēlotu 3 rādītājus, no 
kuriem viens rādītājs ir divu pārējo rādītāju reizinājums. Diagramma sa
stāv no vairākiem taisnstūriem, no kuriem katrs attiecas uz dažādiem ob
jektiem vai ari uz vienu un to pašu objektu dažādos laikos. Taču atšķirībā 
no parastajām taisnstūru diagrammām, kur visiem attiecīgajā grafiskajā 
attēlā ietvertajiem taisnstūriem vienu malu (pamatni) zīmē vienāda garu
ma, Varzara zīmju diagrammās mainīgas un patstāvīgu izzinošu informā
ciju saturošas ir abas taisnstūra malas, kā arī tā laukums. Tāpēc arī ar šo 
diagrammu var grafiski vienlaikus attēlot savstarpēji saistītas parādības, 
no kurām divas ir pēc savas dabas faktorālas parādības (viena ekstensīvā 
faktora, otra intensīvā faktora), bet trešā — ar šim faktorālajām parādī
bām saistītā rezultatīvā parādība. Tā, piemēram, lauksaimniecības statis
tikā savstarpēji saistītas parādības ir sējumu platība (ekstensīvā), ražība 
(intensīvā) un kopraža (rezultatīvā), turklāt aprēķinos kopraža ir vienāda 
ar sējumu platības un ražības reizinājumu. Šos rādītājus var kompleksi at
tēlot ar taisnstūri, kura viena mala izsaka sējumu platību, bet otra mala — 
ražību. Šī taisnstūra laukums ir proporcionāls trešajam rādītājam — kop- 
ražai. Šādi izveidotu taisnstūri sauc par Varzara zīmju diagrammu. Veido
jot Varzara zīmju diagrammas, jāievēro arī daži vispāratzīti tehniski no
teikumi. Ar taisnstūra pamatni parasti izsaka ekstensīvās pazīmes lielu
mu, bet ar taisnstūra augstumu — intensīvās pazīmes lielumu.

Figūru diagrammas. Tajās skaitliskos lielumus attēlo ģeometrisku
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figūru veidā, kuru tilpumi ir proporcionāli attēlojamiem lielumiem. 
Figūru diagrammu parastākie veidi ir kubu, prizmu, ložu, cilindru un citas 
diagrammas. Uztvert salīdzināmo lielumu faktiskos samērus figūru dia
grammās ir vēl grūtāk nekā līniju vai laukumu diagrammās. Tāpēc statis
tiskajā analīzē tās lieto reti.

Kartogrammas. Kartogrammās jeb statistiskās kartēs grafiski attēlo 
pētāmās parādības ģeogrāfisko izvietojumu (uz kontūrkartes vai shēmas), 
par izteiksmes līdzekļiem izmanto svītrojumus vai krāsojumus, kuru bie- 
zība (satumšinājums) mainās atbilstoši attēlojamās parādības intensitātei 
attiecīgajā teritorijā. Šai nolūkā visu attēlojamās pazīmes variācijas apga
balu sadala nosacītās intensitātes grupās (parasti 3—5 grupās), katrai 
grupai piešķirot atbilstošo svītrojuma vai krāsojuma niansi. Vienas parā
dības dažādu intensitātes pakāpju izteikšanai nav ieteicams lietot atšķirī
gas krāsas, bet gan vienas krāsas dažādus toņus. Gaišāka toņa krāsa nozī
mē parādības mazāku intensitāti, bet tumšāka krāsa — novērojamās pa
rādības lielāku intensitāti.

Kartogrammās var attēlot tikai parādības relatīvos un vidējos lielu
mus. Absolūtos lielumus nevar attēlot tāpēc, ka to dažādību lielā mērā 
nosaka salīdzināmo teritoriālo platību atšķirība.

Kartodiagramma. Ja kartogrammās papildus svītrojumiem (krāsoju
miem) vai neatkarīgi no tiem iezīmē dažāda veida diagrammas (stabiņu, 
kvadrātu, apļu u. c. diagrammas), rodas kartodiagrammas. Kartodia- 
grammas piemērs ir ģeogrāfiskā kontūrkarte, uz kuras pilsētas atzīmētas 
ar dažāda lieluma apļiem, kuru laukumi ir proporcionāli iedzīvotāju skai
tam.

Statistiskās gleznas. No citiem grafiskajiem attēliem ārēji atšķirīgas 
un savdabīgas ir statistiskās gleznas jeb piktogrammas, kuras lieto galve
nokārt statistisko datu popularizēšanai, par attēliem izvēloties simbolus 
(zīmējumus), kas raksturīgi attēlojamai parādībai (piemēram, piena kan
na — iegūtā piena daudzuma izteikšanai). Parādības lielumus statistiskās 
gleznās attēlo, zīmējot proporcionāli lielākas vai mazākas figūras vai arī 
dažādu skaitu vienāda lieluma figūru.

Plašām iedzīvotāju masām un propagandas vajadzībām domātajos iz
devumos grafiskos attēlus dažreiz izveido nevis uz balta pamata, bet izvie
to uz kaut kāda zīmējumu (gleznojumu) saturoša fona, kam ir vispārpo- 
pulārs sakars ar attēlojamo parādību un kas tādējādi rada grafiskā attēla 
lasītājiem atbilstošu noskaņojumu.
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5. STATISTISKIE RĀDĪTĀJI. 
ABSOLŪTIE UN RELATĪVIE RĀDĪTĀJI

5.1. Statistisko rādītāju būtība un nozīme

Pirmajā tēmā tika uzsvērts, ka statistika attēlo masveida sociāli eko
nomisko parādību un procesu kvalitāti skaitliskā veidā. Skaitļi, kurus lieto 
statistika, nav matemātikas abstrakti skaitļi, kas raksturo tikai lielumus, 
zīmes, veidus, bet statistiskie rādītāji.

Neprotot pareizi saprast viena vai otra statistiskā rādītāja saturu, vei
du, īpašības, to nevar korekti lietot sociāli ekonomisko parādību un pro
cesu analīzē, nevar izprast statistiskās informācijas jēgu.

No filozofijas viedokļa statistiskais rādītājs ir mērs, tas ir, objektīvo 
parādību un procesu īpašību kvantitatīvās un kvalitatīvās vienotības atspo
guļojums zinātnes apziņā.

Realitātes statistiskās izpētes specifika ir tā, ka, veidojot rādītājus, ku
ri atspoguļo masveida sabiedrisko parādību kvantitatīvo pusi, statistika 
pamatojas uz jēdzieniem, kurus formulējusi ekonomikas zinātne, un atspo
guļo parādības būtību. Pārejas process no ekonomikas zinātņu jēdzieniem 
un kategorijām uz ekonomiski statistisko rādītāju sistēmu ir sarežģīts, sav
starpēji saistīts teorētiskais un empīriskais izziņas process. Ekonomikas 
zinātnes jēdzieni šajā procesā ir noteicošie, jo tikai pēc tam, kad noskaid
rota parādības būtība un atšķirīgās īpatnības, ir nozīme tās attīstību at
spoguļot ar statistiskiem datiem.

Statistiskie rādītāji ir tās vai citas ekonomiskās parādības īpašības 
kvantitatīvais raksturojums. Katram statistiskajam rādītājam ar iespējami 
lielāku precizitāti jāatbilst tās parādības būtībai, kura jāizmēra ar tā 
palīdzību. Piemēram, rūpniecības produkcijas apjoma izmērīšana prasa 
vispirms noteikt tās rūpniecības uzņēmumu darbības veidus, kurus ie
skaitīs rūpniecības produkcijas sastāvā, un noteikt šīs darbības tos rezul
tātus, kurus var ieskaitīt tās apjomā.

Ar statistiskā rādītāja palīdzību tiek noteikts, ko, kur, kad, kādā veidā 
vajag izmērīt.

84



5. Statistiskie rādītāji. Absolūtie un relatīvie rādītāji

Statistiskās novērošanas procesā iegūst datus par vienas vai otras 
pazīmes lielumiem, kas raksturo pētāmās kopas katru vienību. Lai rak
sturotu visu kopu vai tās atsevišķas daļas, datus par kopas atsevišķām vie
nībām summē un iegūst apkopojošus rādītājus, kuri raksturo pētāmās 
pazīmes kvantitatīvās puses izpētes rezultātus.

Statistika pēta masveida parādības, statistiskais rādītājs ir apkopo
jošs raksturojums kaut kādas grupas, kopas īpašībai. Ar to tie atšķiras no 
parādības individuālās nozīmes, kuras sauc par pazīmēm. Piemēram, jaun
dzimušā vidējais paredzamais mūža ilgums valstī ir statistiskais rādītājs. 
Konkrēta cilvēka dzīves ilgums — pazīme.

Statistiskā rādītāja saturu un veidu apskatīsim ar piemēru par dzī
vojamo ēku celtniecību Latvijā 1998. gadā, kad uzbūvēja 224.7 tūkst, kvad
rātmetru kopējās platības. Statistiskais rādītājs ir ne tikai skaitlis 224.7, 
bet arī teksts, kas paskaidro tā saturu. Šī statistiskā rādītāja kvalitatīvā 
puse — uzbūvētās dzīvojamās ēkas. Tālāk statistiskajam rādītājam ir arī 
kvantitatīvā puse, kuru izsaka ar skaitli un mērvienību — 224.7 tūkst, 
kvadrātmetri kopējās platības.

Ne vienmēr statistiskais rādītājs ir nosaukts skaitlis. Tas var būt ab
strakts skaitlis bez mērvienības, izteikts skaitļa viens daļās, kā arī pro
centos, promilēs utt.

Nosauktie skaitļi ir absolūtie statistiskie rādītāji.
Statistiskajam rādītājam ir norāde uz objekta teritoriālajām robežām 

(dzīvojamās ēkas Latvijā) un laika robežām (1998. gadā). Bez objekta 
teritoriālo, nozaru vai resoru robežas un bez piesaistes noteiktam laika 
periodam vai laika momentam, piemēram, gada sākumā, statistiskais 
rādītājs nepastāv.

Tatad statistiskā rādītāja struktūru veido:
♦ kvalitatīvā puse (objekts, tā īpašības, kategorija);
♦ kvantitatīvā puse (lielums un mērvienība);
♦ objekta teritoriālās, nozaru vai citas robežas;
♦ laika intervāls vai moments.
Statistiskie rādītāji — lielumi, kas adekvāti raksturo attēlojamās pa

rādības konkrētas vietas un laika apstākļos.
Adekvāts (lat. adaequatus — pielīdzināts) — vienāds, līdzvērtīgs, pil

nīgi atbilstošs.
Tā kā statistiskais rādītājs ir pētāmo parādību vai procesu īpašību 

atspoguļojums, tas ir to izziņas līdzeklis. Bet jebkuras zināšanas vienmēr 
ir ierobežotas, nepilnīgi atbilst izpētāmam objektam. Neviens statistikas
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rādītājs, ne vesela to sistēma nevar atspoguļot visas īpašības, visas objekta 
īpatnības un pat daļu šo īpašību ar absolūtu precizitāti.

Katram skaidrs, ka nav iespējams pilnīgi precīzi izmērīt novākto 
kartupeļu daudzumu bez smilts, māla, augsnes daļiņu un akmeņu piemai
sījumiem, nevar uz valsts robežas izvairīties no svēršanas kļūdām, no ziņu 
pierakstīšanas un pārraides kļūdām. Zināms, ka pastāv arī apzināta datu 
izkropļošana — pierakstījumi un uzrādīšana mazākā apjomā, piemēram, 
ievestā alkohola daudzumam.

Apskatīsim attiecību starp pazīmi un statistisko rādītāju. Pazīme ir 
kopas vienībai piemītoša īpašība.

Pazīme nosaka rādītāja kvalitatīvo saturu, tā objektīvo pamatu. O b
jektu sākotnējās pazīmes pastāv neatkarīgi no tā, vai statistika tās izzina 
vai nē, bet statistiskos rādītājus rada zinātne un ir objekta izziņas instru
ments cilvēkam. Tā, piemēram, cilvēka vecums ir pazīme, kuru var izteikt 
un atspoguļot ar dažādu precizitātes pakāpi, piemēram, ar pilnu gadu (vai 
mēnešu, vai pat dienu) skaitu, bet katru cilvēku var raksturot ar dzimša
nas datumu, kas ļauj uz katru nākošo datumu aprēķināt vecumu ar preci
zitāti līdz diennaktij. Statistiskais rādītājs raksturo cilvēku grupu un to 
var aprēķināt vidējā lieluma veidā (vidējais vecums, t. i., pilno gadu vidē
jais lielums), dots sadalījuma veidā (iedzīvotāju skaits procentos vecumā 
no ... līdz ...) vai arī alternatīvā veidā (piemēram, iedzīvotāju procents 60 
gadu vecumā un vecāki).

Par statistiskās izpētes objektiem var būt visdažādākās parādības un 
procesi, lap ēc  statistisko rādītāju daudzveidība ir ļoti liela.

Jebkurš statistiskais pētījums neatkarīgi no tā mērķa un lieluma vien
mēr beidzas ar dažāda izteiksmes veida un formas statistisko rādītāju ap
rēķināšanu un analīzi.

5.2. Statistisko rādītāju klasifikācija un funkcijas

Parādības un procesi, kurus pēta statistika, ir pietiekoši sarežģīti un 
to būtību nevar atspoguļot tikai ar vienu atsevišķu rādītāju. Šādos gadīju
mos izmanto statistisko rādītāju sistēmu.

Statistisko rādītāju  sistēma ir savstarpēji saistītu rādītāju kopums, 
kurai ir vienlīmeņa vai daudzlīmeņu struktūra un kura ir virzīta uz kon
krētu statistisko uzdevumu risināšanu. Tā, piemēram, rūpniecības uzņē
mumu būtība ir produkcijas ražošana uz ražošanas līdzekļu un
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darbaspēka efektīvas savstarpējas darbības bāzes. Līdz ar to uzņēmuma 
funkcionēšanas pilnīgam ekonomiskam raksturojumam nepieciešams 
izmantot statistisko rādītāju sistēmu, kura ietver tādus rādītājus kā peļņa, 
rentabilitāte, darbinieku skaits, darba ražīgums, fondapgādātība u. c.

Atšķirībā no pazīmes statistisko rādītāju iegūst aprēķina ceļā. Iā  var 
būt vienkārša kopas vienību summēšana, pazīmes lielumu summēšana, 
divu vai vairāku lielumu salīdzināšana un daudz sarežģītāki aprēķini.

Statistiskos rādītājus klasificē pēc:
■fr rādītāju kvalitatīvās puses, kur ietilpst

• konkrētu objektu īpašību rādītāji;
• masveida parādību un procesu statistisko īpašību rādītāji;

<■ rādītāju kvantitatīvās puses, kur ietilpst
• absolūtie rādītāji;
• relatīvie rādītāji;

<■ attiecības pret raksturojošo īpašību, kur ietilpst
• tiešie rādītāji;
• apgrieztie rādītāji.

Konkrētu objektu īpašību rādītāju ir ļoti daudz un tie veido statis
tisko rādītāju lielāko daļu. Tie ietver ekonomiskos rādītājus (produkcijas 
pašizmaksas, ražīguma, realizētās produkcijas apjoma u. c. rādītājus), de
mogrāfiskos rādītājus (dzimstības, mirstības, laulību slēgšanas, dzīves ilgu
ma, saslimstības, traumatisma un citus rādītājus), makroekonomiskos rā
dītājus, kuri raksturo tautsaimniecību kopumā (iekšzemes kopprodukta, 
nacionālā ienākuma un citus rādītājus).

Visu šo rādītāju īpatnība ir tā, ka tie nav tikai statistikas produkts. 
Statistika nevar izveidot un pat lietot visus šos rādītājus. Statistika rādī
tāju izveidošanā un izmantošanā pamatojas uz konkrētas zinātnes praksi 
un teoriju, kura nosaka rādītāja kvalitatīvo pusi, izejot no savām katego
rijām un jēdzieniem. Statistika, pamatojoties uz rādītāju vispārējo teoriju, 
atbild formu (veidošanas metodiku) un par rādītāju kvantitatīvo pusi.

Pavisam citādāk ir ar masveida parādību un procesu statistisko īpa
šību rādītājiem, kuri nav atkarīgi no šo parādību konkrētā satura. Pie 
šādiem statistiskajiem rādītājiem pieder vidējie rādītāji, variācijas rādītā
ji, pazīmju sakarību rādītāji, sadalījuma struktūras un raksturojuma rādī
tāji, izmaiņu ātruma un tempu rādītāji, dinamikas rādītāji. Pie tiem pie
der jebkura konkrētā statistiskā rādītāja precizitātes un ticamības pakā
pes statistiskā novērtēšana, ja dati iegūti ar izlases metodi, kā arī statistis
ko prognožu ticamības un novērtējuma rādītāji.
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Par šo rādītāju kvalitatīvo, kā arī kvantitatīvo pusi, par to veidošanu, 
interpretāciju un lietošanu atbild tikai statistika un neviena cita zinātnes 
disciplīna. Šādu rādītāju sistēma rodas un pilnveidojas statistisko metožu 
attīstības gaitā, tāpēc nākošajās tēmās apskatīsim tieši šādu statistisko rā
dītāju veidošanu, īpašības un lietošanu.

Visus statistiskos rādītājus var dalīt divās lielās grupās:
♦ individuālie rādītāji;
♦ kopsavilkuma rādītāji.
Bez tam statistiskie rādītāji pēc izteiksmes formas dalās:
♦ absolūtie rādītāji;
♦ relatīvie rādītāji;
♦ vidējie rādītāji.
Individuālie rādītāji, lielumi raksturo kopas atsevišķu objektu vai at

sevišķu vienību — uzņēmumu, firmu, mājsaimniecību, cilvēku utt. Indivi
duālie absolūtie lielumi ir uzņēmuma realizētās produkcijas apjoms, 
tirdzniecības firmas apgrozījums, mājsaimniecību ieņēmumi utt.

Salīdzinot divus individuālos absolūtos lielumus, kas raksturo vienu 
un to pašu objektu vai vienību, iegūst individuālo relatīvo lielumu. Statis
tikā aprēķina arī individuālos vidējos lielumus, bet tikai laika dimensijā, 
piemēram, gada vidējais nodarbināto skaits uzņēmumā.

Kopsavilkuma rādītāji, lielumi atšķirībā no individuāliem lielumiem 
raksturo vienību grupu, kas pārstāv statistiskās kopas daļu vai visu kopu 
kopumā. Šie rādītāji dalās:

♦ apjoma rādītāji;
♦ aprēķina rādītāji.
Apjoma rādītājus, lielumus iegūst, saskaitot kopas atsevišķu vienību 

nozīmes. Iegūtais lielums, tā saucamais pazīmes apjoms, var būt:
apjoma absolūtā lieluma kvalitātē, piemēram, nozares uzņēmumu 
pamatlīdzekļu vērtība;
apjoma absolūto lielumu var salīdzināt arī ar citiem apjoma abso
lūtajiem lielumiem, piemēram, nozares uzņēmumu darbinieku 
skaitu;
apjoma absolūto lielumu var salīdzināt ar kopas apjomu, piemēra, 
nozares uzņēmumu kopējo skaitu.

Divos pēdējos gadījumos iegūst apjoma relatīvo un apjoma vidējo rā
dītāju (mūsu piemērā — fondapgādātība un pamatlīdzekļu vidējā vērtī
ba).

Aprēķina rādītāji, lielumi, kurus aprēķina pēc dažādām formulām.
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Tos lieto sociāli ekonomisko parādību un procesu analizē — variācijas 
mērīšanai, struktūras pārmaiņas raksturošanai, savstarpējās sakarības no
vērtēšanai utt. Arī šie rādītāji dalās absolūtos, relatīvos un vidējos rādītā
jos, lielumos.

Šajā grupā ietilpst indeksi, sakarību ciešuma rādītāji, izlases kļūdas 
un citi rādītāji, kurus apskatīs attiecīgās nodaļās.

Statistiskos rādītājus var grupēt arī pēc laika faktora. Sociāli ekono
miskās parādības un procesi atspoguļojas statistiskos rādītājos pēc stā
vokļa:

4- noteiktā laika momentā — noteiktā datumā, gadā, mēneša sākumā 
vai beigās (piemēram, iedzīvotāju skaits, pamatlīdzekļu vērtība, 
skaidrās naudas daudzums apgrozībā utt.);
par noteiktu laika periodu — dienu, nedēļu, mēnesi, ceturksni, ga
du (produkcijas ražošana, noslēgto laulību skaits, apdrošināšanas 
izmaksu summa utt.).

Pirmajā gadījumā rādītājus sauc par momenta rādītājiem, bet otrajā 
gadījumā — par intervāla rādītājiem.

Momenta rādītāji — rādītāji, kas izsaka parādības stāvokli noteiktā 
laika momentā. Perioda rādītāji — rādītāji, kas izsaka parādības lielumu 
noteiktā laika periodā.

Atkarībā no tā, vai rādītājs raksturo vienu vai divus objektus, izšķir:
♦ vienobjekta rādītāji;
♦ starpobjektu rādītāji.
Vienobjekta rādītāji raksturo vienu objektu, piemēram, bankas, uz

ņēmumus u. tml.
Starpobjekta rādītājus iegūst divu lielumu salīdzināšanas rezultātā, 

kuri attiecas uz dažādiem objektiem, piemēram, Rīgas un Jelgavas iedzī
votāju skaita attiecība, pirmsskolas vecuma bērnu skaita un vietu skaita 
pirmsskolas bērnu iestādēs attiecība utt.

Starpobjektu rādītāji izpaužas:
■> relatīvo rādītāju, lielumu veidā; 

vidējo rādītāju, lielumu veidā.
No teritoriālās noteiktības aspekta statistiskos rādītājus iedala:
♦ vispārteritoriālie rādītāji, kuri raksturo pētāmo objektu vai parādī

bu kopā valstī;
♦ reģionālie rādītāji;
♦ vietējie (lokālie) rādītāji, kuri raksturo kādu teritorijas daļu vai a t

sevišķu objektu.
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Statistiskie rādītāji dalās:
♦ uzskaites — novērtējuma rādītāji, kuri atspoguļo pētāmās parādī

bas apjomu un līmeni;
♦ analītiskie rādītāji, kurus izmanto parādību attīstības īpatnību, iz

platības, tās daļas attiecību, savstarpējo saistību ar citām parādī
bām raksturošanai.

Piemēram, statistika parāda valsts un atsevišķu pilsētu, rajonu atse
višķu grupu iedzīvotāju skaitu pārskata gada sākumā, izmantojot uzskai
tes — vērtējuma rādītājus, bet ar analītisko rādītāju palīdzību raksturo 
iedzīvotāju skaita izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada sākumu, 
parāda iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūru, iedzīvotāju blīvumu 
pilsētās un rajonos. Kā analītiskos rādītājus izmanto vidējos lielumus, 
struktūras rādītājus, variācijas, dinamikas, korelācijas un citus rādītājus.

Par statistikas nozīmi un lomu sabiedrībā, apkārtējās pasaules izziņā 
un uzņēmumu, institūciju pārvaldē jau tika uzsvērts grāmatas iepriekšējās 
nodaļās. Tagad apskatīsim statistisko rādītāju veidu un sistēmu nozīmi 
izziņas procesā.

Konkrētu statistisko rādītāju un to sistēmu galvenās funkcijas ir:
> izziņas informatīvā funkcija. Bez statistiskās informācijas nav iespē

jams atklāt sociāli ekonomisko parādību un apkārtējās vides likum
sakarības, un līdz ar veikt to regulēšanu;

>  prognozēšanas funkcija. Statistisko rādītāju loma nākotnes progno
zēšanā ir cieši saistīta ar to informatīvo funkciju;

> novērtēšanas funkcija. Uz statistisko rādītāju pamata iedzīvotāji, 
sabiedrība, valsts u. c. novērtē uzņēmumu, organizāciju, darba ko
lektīvu, valdības darbību;

>  reklāmas un propagandas funkcija. Reklāma ir normāla parādība 
tirgus ekonomiskos apstākļos un līdz ar to firmas, uzņēmumi cen
šas izmantot statistiskos rādītājus savā reklāmā, bet ja firmas, uzņē
mumi reklāmā izmanto neprecīzu, nepareizu statistisko informā
ciju, tas neatbilst reklāmas mērķiem.

5.3. Absolūtie lielumi

Statistisko rādītāju sākotnējā izteiksmes forma ir absolūtie lielumi, 
kuri raksturo pētāmo parādību un procesu absolūtos izmērus: to masu, 
laukumu, apjomu, izplatību. Tie raksturo pētāmās parādības kopas skait
lisko lielumu un apjomu konkrētās laika robežās un vietā.
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Absolūtie lielumi ir:
♦ individuālie
♦ summārie.
Individuālie absolūtie lielumi izsaka statistiskās kopas atsevišķām 

vienībām piemītošo pētāmās pazīmes lielumu, piemēram, ģimeņu sta
tistikā katras ģimenes lielums ir individuāls absolūts rādītājs. Individuālos 
absolūtos lielumus iegūst tikai ar statistisko novērošanu. Tie nerāda, kā
das ir statistiskās likumsakarības, bet tie ir nepieciešami likumsakarību iz
zināšanai un labākai izprašanai. Individuālie absolūtie lielumi par katru 
kopas vienību ir pamats sadalījuma rindu izveidošanai un statistiskiem 
grupējumiem.

Summārie absolūtie lielumi ir individuālo lielumu apkopojums, kas 
izsaka vai nu visa pētām ā objekta, vai arī objekta kādas daļas lielumu, pie
mēram, iedzīvotāju kopskaits rajonā, valstī.

Statistikā lietojamie absolūtie rādītāji izsaka konkrētu parādību ap
jomus, tāpēc tie vienmēr ir nosaukti lielumi. Mērvienība ir statistisko rā
dītāju obligāta sastāvdaļa, ar ko tie būtiski atšķiras no abstraktiem skait
ļiem, kādus lieto, piemēram, matemātikā. Absolūto rādītāju izteikšanai 
lieto daudz un dažādas mērvienības, no kurām raksturīgākās ir :

♦ naturālās,
♦ naudas (vērtības),
♦ darba.
Naturālās mērvienībās izsaka absolūtos lielumus atbilstoši pētāmo 

procesu un parādību īpašībām un to sabiedriskās izmantošanas rakstu
ram. Tas ir plaši lietojamas skaita, masas, garuma, laukuma, tilpuma, jau
das un citas mērvienības.

Pētāmās parādības lieluma raksturošanai lieto:
♦ vienkāršās naturālās mērvienības,
♦ saliktās naturālās mērvienības.
Vienkāršās mērvienības izsaka pētāmās parādības lielumu, saistot to 

ar šīs parādības vienu būtisku īpašību.
Saliktās mērvienības izsaka parādības lielumu, kas veidojies vairāku 

faktoru vienlaicīgas kompleksas darbības rezultātā. Tā, piemēram, kravas 
pārvadājumu var raksturot ar pārvadātās kravas daudzumu — tonnās un 
ar pārvadājumu attālumu — kilometros. Tās abas ir vienkāršas mērvienī
bas. Taču kravas pārvadājumu var izteikt arī saliktajā mērvienībā — ton- 
kilometros, kuru daudzumu aprēķina, reizinot pārvadātās kravas daudzumu 
ar pārvadājuma attālumu par katru reisu atsevišķi ar sekojošu summēšanu.
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Tādējādi ir izteikts sintezējoša rādītāja — kravas apgrozījuma absolūtais 
apjoms, kas kompleksi ietver sevī gan kravas daudzumu, gan pārvadāju
ma attālumu.

Statistikā lieto:
♦ tiešās mērvienības;
♦ nosacītās naturālās mērvienības.
Tiešās mērvienības raksturo parādību faktiskos apjomus. Tajās iz

teiktie lielumi ir skaidri saprotami un reālajā dzīvē tieši konstatējami. Tā
pēc arī statistisko rādītāju lielākā daļa tiek izteikta tiešajās mērvienībās. 
Līdz šim apskatījām tiešās mērvienības, jo tās sabiedrisko parādību apjo
mus izsaka konkrētās tilpuma, masas, skaita un citās vienībās.

Nosacītas mērvienības iegūst, pārrēķinot dažādu produkcijas vai dar
ba veidu tiešos apjomus kādas nosacīti pieņemtas produkcijas vai darba 
daudzuma vienībās.

Naudas mērvienības. Statistikā plaši lieto absolūto lielumu izteiksmi 
naudā (vērtības izteiksmē). Ar naudas starpniecību iespējams samērot 
naturālās formas un lietošanas ziņā atšķirīgas lietas, kā arī tās apvienot un 
aprēķināt kopsummas. Ir parādības, kuru absolūtos apjomus pašlaik vis
pār nevar izteikt citādi kā tikai naudā. Tāds, piemēram, ir nacionālā ienā
kuma, ražošanas izmaksu, peļņas, zaudējumu apjoms un citi uzņēmumu 
un tautas saimniecības darbības sintētiskie rādītāji.

Darba mērvienības raksturo darba patēriņu cilvēkstundās, cilvēkdie- 
nās, ar nodarbināto skaitu un citām mērvienībām.

Statistikā lietojamie absolūtie rādītāji parasti ir novērošanas un sako
pošanas tiešs rezultāts. Taču dažreiz, kad attiecīgas sākotnējās informāci
jas tieša iegūšana ir apgrūtināta vai nav iespējama, absolūtos rādītājus 
iegūst ar statistiskajiem  aprēķiniem. No statistisko aprēķinu metodēm 
praksē visplašāk lieto bilanču metodi, ekonomiski funkcionālās sakarības 
metodi, korelatīvās sakarības metodi, izlases metodi, normatīvu metodi, 
ekspertu metodi u. c.

Bilanču metodes būtību vispārīgā formā raksturo šāds vienādojums:
Stāvoklis Palielinājums Samazinājums Stāvoklis
perioda + perioda -  perioda =  perioda
sākumā laikā laikā beigās

Zinot šajā vienādojumā trīs locekļus, trūkstošo locekli iespējams ap
rēķināt. Bilanču metodi lieto iedzīvotāju skaita aprēķināšanai divu tautas 
skaitīšanu starplaikā, mazumtirdzniecības atsevišķu preču veidu apgrozī
juma aprēķināšanai u. c.
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Ekonomiski funkcionālās sakarības metode būtībā ir analoga bilanču 
metodei. To lieto gadījumos, kad jāaprēķina viens no saliktas kopas ele
mentiem, kura lielums tieši nav zināms, bet kas ekonomiski funkcionāli 
saistīts ar citiem, zināmiem elementiem.

Korelatīvās sakarības metodes izmantošana elementārajos absolūto 
lielumu statistiskajos aprēķinos var tikt izteikta šādi:

y  =  kx,
kur v — aprēķināmais (tieši nezināmais) absolūtais lielums;
x — aprēķināšanai izmantojamais zināmais lielums, kas korelatīvi ir 

saistīts ar lielumu y;
k  — saistību koeficients, resp., koeficients, kas iegūts pieredzes (ekspe

rimentu) ceļā un kas skaitliski izsaka x un>’ pārmaiņu caurmēra attiecību.
Ta, piemēram, ir konstatēts, ka dažādu vienkāršu lietu un priekšmetu 

masa parasti (caurmērā) ir proporcionāla to apjomam, bet apjoms savu
kārt — proporcionāls lietas vai priekšmeta apkārtmēram. Tāpēc, pēc no
teiktas sistēmas izmērot dažādās vietās kāda dzīvnieka apkārtmēru un 
izmantojot attiecīgos saistību koeficientus, ar zināmu tuvinājumu var ap
rēķināt tā apjomu un masu.

5.4. Relatīvie lielumi

Relatīvie lielumi statistikā izsaka lietu un parādību skaitliskās attie
cības. Atšķirībā no absolūtajiem lielumiem relatīvie lielumi raksturo nevis 
parādības apjomu, bet tās līmeni. Absolūto lielumu metode pamatos ir 
kvantitatīvas analīzes metode, bet relatīvo lielumu metode dod iespēju 
atsegt, izmērīt, novērtēt un salīdzināt parādību un procesu kvalitatīvo 
saturu.

Relatīvos lielumos abstrahējas lietu un parādību absolūto apjomu da
žādība. Tas noteiktos apstākļos rada iespēju salīdzināt kopas, kurām ir a t
šķirīgi absolūtie apjomi. Ta, piemēram, nevar tieši salīdzināt dzimušo skai
tu Latvijā un Vācijā, jo iedzīvotāju skaits šajās valstīs būtiski atšķiras. Tur
pretī salīdzināmi ir dzimstības relatīvie rādītāji, piemēram, dzimušo skaits 
uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā un Vācijā.

Raksturīga relatīvo lielumu īpašība ir tā, ka tiem piemīt lielāka stabi
litāte nekā attiecīgajiem rādītājiem, kas izteikti absolūtos lielumos. Rela
tīvie lielumi ir uzskatāmi un viegli iegaumējami.
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Relatīvos lielumus statistikā lieto ļoti plaši. Tie dod iespēju uzzināt, 
skaitliski izteikt un izmērīt daudzas nozīmīgas sabiedrisko parādību sta
tistiskās likumsakarības. Pēc relatīvo lielumu metodes pētī parādību struk
tūru un struktūras pārmaiņas. Relatīvie lielumi ir visatbilstošākie sabied
risko parādību attīstības ātruma jeb tempa statistiskajai mērīšanai un 
raksturošanai. Relatīvos lielumus lieto plāna izpildes kontrolei un 
analīzei.

Bez relatīviem rādītājiem nevar izmērīt: 
pētāmās parādības sastāvu;

■fr pētāmās parādības attīstības intensitāti laikā, laika gaitā;
<■ novērtēt vienas parādības attīstības līmeni uz citas ar to savstarpēji 

saistītas parādības fona;
■fr veikt teritoriālo salīdzināšanu, tai skaitā starptautiskā līmenī.
Relatīvie lielumi vienmēr ir divu lielumu (parasti divu absolūto lielu

mu) attiecība — relācija. Relācija (lat. relatio — ziņojums) — matemāti
kā, loģikā savstarpējā attieksme, attiecība.

Aprēķinot relatīvo lielumu, absolūto lielumu, kas atrodas attiecības 
skaitītājā, sauc par salīdzināmo jeb pašreizējo.

Lielumu, ar kuru notiek salīdzināšana un kas atrodas attiecības sau
cējā, sauc par salīdzinājuma bāzi vai pamatu.

Konkrētu sabiedrisko parādību statistiskajā analīzē relatīvo lielumu 
bāzes izvēlei ir svarīga nozīme. Ta vienmēr jāizvēlas gan loģiski, gan teo
rētiski un praktiski pamatoti.

Relatīvo lielumu bāzes izvēle plašākā nozīmē saistās ar salīdzināmī
bas problēmu. Statistikas praksē ir zināmi gadījumi, kad, neievērojot at
bilstību starp relatīvo lielumu veidojošās attiecības saucēju un skaitītāju, 
ievērojami samazinās vai pilnīgi zūd relatīvo lielumu izzinošā vērtība un 
analīzes iespējas.

Daži svarīgākie noteikumi, kas jāievēro, lai aprēķinātie relatīvie lie
lumi izteiktu būtiskas statistiskās likumsakarības un lai tos varētu lietot 
analīzē:

> relatīvo lielumu bāzei jābūt stabilai;
> lielumiem, kurus pretstatot, izveido statistisku attiecību, ir jābūt sav

starpēji saistītiem pēc būtības;
> ja pētāmā parādība ir sezonāla, jāievēro arī šis faktors;
>  gan bāzes lielumam, gan lielumam, ko ņem attiecības skaitītajā, ir 

jābūt metodoloģiski salīdzināmiem;
> jānodrošina pretstatāmo absolūto lielumu teritoriālās un organiza

toriskās pakļautības salīdzināmība.
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Relatīvo lielumu aprēķinos nesalīdzināmība var rasties tāpēc, ka:
■fr pretstatāmie lielumi izteikti atšķirīgās un neatbilstošās mērvienī

bās;
cenu līmenis, naudas pirktspēja vai valūtas kurss ir atšķirīgs laikos 
vai valstīs;

■fr laika gaitā notikušās būtiskās pārmaiņas relatīvajā lielumā ietver
to lietu un parādību kvalitātē utt.

Relatīvos rādītājus, lielumus var izteikt:
♦ koeficientu,
♦ procentu,
♦ promiļu,
♦ prodecimiļu utt. veidā.
Vistiešāk divu elementu attiecību izteic koeficients. Koeficients (lat. 

co — kopīgs + ejficiens •— veidojošs). Lietišķajās zinātnēs — ar relatīvu 
lielumu izteikts kvalitātes rādītājs. Tas rāda, cik reižu salīdzināmais lie
lums (daļas skaitītājs) ir lielāks par bāzes (daļas saucēja) lielumu vai, ja 
koeficients ir mazāks par vienu, kādu daļu tas sastāda no bāzes lieluma.

Reizinot koeficientu ar 100, relatīvo lielumu izsaka procentos (%), 
kuri ir visizplatītākā relatīvo lielumu izteiksmes forma.

Reizinot koeficientu ar 1000, relatīvo lielumu izsaka promilēs (%o).
Reizinot koeficientu ar 10 000, relatīvo lielumu izsaka prodecimilēs 

(%oo).
Izvēloties kādas attiecības izteiksmi, cenšas iegūt konkrētā relatīvā 

lieluma visuzskatāmāko un analīzei vispiemērotāko formu. Praktiski iz
vēle atkarīga no tā, cik liela ir daļas skaitītāja un saucēja skaitliskā at
šķirība:

♦ ja  daļas skaitītāja lielums ievērojami pārsniedz bāzes lielumu, ietei
cams par relatīvā lieluma izteiksmes formu lietot koeficientu;

♦ ja abi šie lielumi atšķiras nedaudz, vispiemērotākā forma ir procents;
♦ ja turpretī daļas skaitītājs ir ievērojami mazāks nekā saucējs, vis

uzskatāmāk relatīvais lielums izpaužas promiles vai prodecimiles 
formā.

M ainot relatīvā lieluma izteiksmes formu, nemainās faktiskais pret
statāmo lielumu relatīvais samērs. Tā, piemēram, koeficients 1,56 nozīmē 
tādu pašu attiecību kā 156%, 1 560% o, 15 600%oo.

Jebkurš par salīdzinājuma bāzi pieņemtās parādības absolūtais ap
joms vienmēr atbilst attiecīgās attiecības izteiksmes standartam, resp., 
skaitlim 1,0, ja attiecība izteikta koeficienta formā.
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Ja attiecība izteikta procentos, tad skaitlim 100%.
Ja attiecība izteikta promilēs, tad skaitlim 1000 %o utt.
Relatīvos rādītājus var iedalīt sekojošās grupās:
♦ relatīvie rādītāji, kas raksturo objekta struktūru. Šajā grupā ietilpst 

rādītāji, kuri raksturo attiecības starp objekta atsevišķām daļām, 
piemēram, vīriešiem un sievietēm;

♦ relatīvie rādītāji, kuri raksturo procesa dinamiku, izmaiņas laikā;
♦ relatīvie rādītāji, kuri raksturo viena tā paša objekta dažādu pazīm

ju savstarpējo attiecību (tos sauc arī par intensitātes rādītājiem), 
piemēram, darba ražīgums, graudaugu ražība u. c.;

♦ relatīvie rādītāji, kuri ir pazīmes faktiski novērojamā lieluma at
tiecība pret tā normatīvo, plānoto, optimālo vai maksimāli iespēja
mo lielumu;

♦ relatīvie rādītāji, kuri rodas, salīdzinot dažādus objektus pēc vienā
dām pazīmēm, piemēram, dažādu valstu ražošanas un dzīves līme
ņa rādītāju salīdzināšana;

♦ relatīvie rādītāji, kuri raksturo pazīmju savstarpējo sakarību parā
dības kopā, kā arī rezultatīvo pazīmju savstarpējo sakarību ar fak
toriālām pazīmēm, piemēram, sakarību starp ienākumiem vidēji uz 
vienu mājsaimniecības locekli ar gaļas vai augļu patēriņu uz vienu 
cilvēku. Pie tādiem rādītājiem pieder korelācijas koeficienti, elastī
bas un determinācijas koeficienti, analītiskie indeksi.

Apskatīsim relatīvo lielumu veidu aprēķina metodes un to praktisko 
nozīmi sociāli ekonomisko parādību un procesu analīzē.

Dinamikas relatīvie lielumi. Statistikā ar jēdzienu «dinamika» saprot 
sabiedrisko parādību attīstību laikā. Dinamikas pētīšana parādību pār
maiņu likumsakarību izzināšanā ir viens no svarīgākajiem statistikas uz
devumiem.

Dinamikas relatīvais lielums ir pētāmās parādības pārskata perioda 
vai pārskata momenta līmeņa attiecība pret šīs pašas parādības iepriekšē
jā perioda vai iepriekšējā laika momenta līmeni (bāzes perioda vai bāzes 
momenta līmeni).

Dinamikas relatīvos lielumus aprēķina:

parādības līmenis pārskata periodā 
parādības līmenis iepriekšējā jeb bāzes periodā

Ja šādu lielumu izsaka koeficientu veidā, to sauc par augšanas koefi
cientu, bet, ja  to izsaka procentos — par augšanas tempu.
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Augšanas koeficients x 100 =  augšanas temps %.

Augšanas koeficients rāda, cik reizes pārskata perioda līmenis ir 
lielāks par bāzes līmeni (ja šis koeficients ir lielāks par vienu), vai kādu 
daļu no bāzes līmeņa sastāda pārskata perioda līmenis (ja tas ir mazāks 
par vienu). Augšanas tem pu aprēķina rezultāti 1. tabulas 3. ailē.

Dinamikas relatīvos lielumus statistikā sauc arī par attīstības tem
piem, jo tie raksturo sabiedrisko parādību attīstības ātrumu.

Sociāli ekonomisko parādību attīstību laikā raksturo arī pieauguma 
temps. Aprēķina:

augšanas temps % -  100% = pieauguma temps %.

Pieauguma temps rāda, par cik procentiem palielinājies (ja pieaugu
ma tempam ir plusa zīme) vai samazinājies (ja pieauguma tempam ir mī
nusa zīme) pētāmās parādības līmenis pārskata periodā salīdzinājumā ar 
bāzes periodu (1. tabula 4. aile). Atšķirībā no augšanas tempiem pieaugu
ma tempi var būt arī negatīvi lielumi.

Līdzīgi aprēķina pieauguma tempa koeficientu:

augšanas koeficients -  1 =  pieauguma koeficients.

Pieauguma temps salīdzinājumā ar augšanas tempa rādītāju dažkārt 
ir vieglāk uztverams un iegaumējams. Šī iemesla dēļ dažu relatīvo lielumu 
veidu (dinamikas, plāna izpildes u. c.) aprēķinos tie ir populāri un praksē 
tos plaši lieto. Taču jāņem  vērā, ka pieauguma temps nevar visos gadīju
mos aizstāt augšanas tem pa rādītāju, sevišķi tad, kad aprēķinos un analīzē 
jāizmanto relatīvo lielumu savstarpējās matemātiskās sakarības.

Ja ir zināms parādības pieauguma temps, bet citu statistisko rādītāju 
aprēķināšanai nepieciešams augšanas temps, to aprēķina:

pieauguma temps % + 100 % =  augšanas temps %.

Līdzīgi aprēķina augšanas koeficientu:

pieauguma koeficients + 1 =  augšanas koeficients.

Dinamikas relatīvo lielumu aprēķina, pamatojoties uz pētāmās parā
dības raksturojošiem līmeņiem dažādos laika periodos. Parasti analīzē 
pamatojas uz datiem par vairākiem laika periodiem, piemēram, mēnešiem, 
ceturkšņiem, gadiem.

Statistiskos rādītājus par parādības līmeni, apjomu pārskata gada jeb
kurā mēnesī var salīdzināt ar:
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• iepriekšējā mēneša līmeni, apjomu;
• iepriekšējā gada atbilstošā mēneša līmeni, apjomu;
• iepriekšējā gada decembra līmeni, apjomu.
Tatad dinamikas relatīvos lielumus aprēķina ar mainīgu vai pastāvīgu 

salīdzināšanas bāzi.
1. tabula

Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs Latvijas Republikā 
(gada sākumā) (6., 53)

Tautība

Tūkst. cilv. Iedzīvotāju
skaita

Iedzīvotāju 
nacionālais 
sastāvs, %

Iedzīvo 
tāju na
cionālā 
sastāva 
izmai

ņa, pro- 
cent- 

punktos

1992. 1997.

augša
nas

temps,
%

pieau
guma
temps,

%

1992. 1997.

A 1 2 3 4 5 6 7
Latvieši 1 396,1 1 371,6 98,2 -1,8 52,5 55,3 2,8
Krievi 902,3 805,7 89,3 -10,7 34,0 32,5 -1,5
Baltkrievi 117,2 98,8 84,3 -15,7 4,4 4,0 -0,4
Ukraiņi 89,3 72,6 81,3 -18,7 3,4 2,9 -0,5
Poļi 59,7 54,6 91,5 -8,5 2,2 2,2 —
Lietuvieši 34,1 31,8 93,3 -6,7 1,3 1,3 —
Ebreji 16,3 10,3 63,2 -36,8 0,6 0,4 -0,2
Čigāni 7,2 7,6 105,6 5,6 0,3 0,3 —
Igauņi 3,2 2,7 84,4 -15,6 0,1 0,1 —
Vācieši 2,9 1,8 62,1 -37,9 0,1 0,1 —
Citas
tautības 28,7 22,4 78,0 -22,0 1,1 0,9 -0,2

Visi
iedzīvotāji 2 657,0 2 479,9 93,3 -6,7 100,0 100,0 —

Analizējot sabiedrisko parādību pārmaiņas laikā, dažreiz labākas uz
skatāmības nolūkā aprēķina nosacītās dinamikas rādītājus, kurus aprē
ķina:
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parādības līmenis iepriekšējā jeb bāzes periodā 
parādības līmenis pārskata periodā

Nosacītās dinamikas relatīvais lielums raksturo, cik reižu pētāmās 
parādības līmenis bāzes periodā bija zemāks vai augstāks nekā pārskata 
periodā faktiski sasniegtais parādības līmenis. Tā, piemēram, var aprē
ķināt, ka iedzīvotāju skaits Latvijā 1990. gada sākumā bija 1.096 reizes 
lielāks nekā 1999. gada sākumā (2673470 : 2439445 = 1.096 reizes).

Nosacītās dinamikas pieauguma temps procentos rāda, par cik pro
centiem parādības līmenis bāzes periodā bija augstāks vai zemāks nekā 
pārskata periodā. Tātad 1990. gada sākumā iedzīvotāju skaits Latvijā bija 
par 9.6% (1.096 x 100 -  100% = 9.6%) lielāks nekā 1999. gada sākumā. 
Nosacītās dinamikas pieauguma temps pēc lieluma nav vienāds ar attie
cīgo dinamikas rindas pieauguma tempu

(2 439 445 : 2 673 470 x 100 -  100% =  -8.8%).
Tā ir viena no dinamikas relatīvo lielumu un arī dažu citu relatīvo rā

dītāju īpatnībām, kas jāievēro, analizējot un novērtējot attiecīgos statistis
kos rādītājus.

Plāna uzdevuma relatīvie lielumi. Tie raksturo ražošanas uzdevuma 
pakāpi, kura jāsasniedz pārskata periodā. Šo rādītāju plaši lieto tirgus 
ekonomikas apstākļos.

Plāna uzdevuma relatīvo lielumu aprēķina:

plāna uzdevums pārskata periodā 
parādības līmenis iepriekšējā periodā

Plāna uzdevumu parasti izsaka %, tas ir, plāna uzdevuma koeficientu 
reizina ar 100.

Plāna uzdevuma pieauguma tempu pārskata periodā aprēķina: 

plāna uzdevums % -  100% = plāna uzdevuma pieauguma temps %.

Tas parāda, par cik procentiem palielināsies (ja starpība ir ar plusa 
zīmi) vai arī par cik procentiem samazināsies (ja starpība ir ar mīnusa 
zīmi) plānotās parādības lielums salīdzinājumā ar tā iepriekšējā perioda 
lielumu.

Plāna uzdevuma pieauguma tempi var būt ari negatīvi skaitļi.
Ja ir zināms parādības plāna uzdevuma pieauguma temps pārskata 

periodā, bet citu statistisko rādītāju aprēķināšanai nepieciešams plāna 
uzdevums, to aprēķina: 

plāna uzdevuma pieauguma temps % + 100% = plāna uzdevums %.
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Plāna izpildes relatīvie lielumi. Tie raksturo plāna izpildes pakāpi.
Plāna izpildes relatīvo lielumu aprēķina:

parādības līmenis pārskata periodā 
plāna uzdevums pārskata periodā

Plāna izpildi parasti izsaka procentos, tas ir, plāna izpildes koeficien
tu reizina ar 100.

Plāna pārsniegumu vai neizpildi aprēķina:

plāna izpilde % -  100% = plāna pārsniegums vai neizpilde %.

Tas parāda, par cik procentiem plāna uzdevums ir pārpildīts (ja re
zultāts ir ar plusa zīmi) vai plāna uzdevums neizpildīts (ja rezultāts ir ar 
mīnus zīmi).

Ja ir zināms parādības plāna pārsniegums vai neizpilde pārskata pe
riodā, bet citu statistisko rādītāju aprēķināšanai nepieciešama plāna iz
pilde, to aprēķina:

plāna pārsniegums vai neizpilde % + 100% = plāna izpilde %.

Piemērs. Diviem cehiem ir vienāds gada plāna uzdevums produkcijas 
ražošanā — 750 tūkst. Ls. Faktiski pirmajā cehā saražota produkcija par 
810 tūkst. Ls, bet otrajā cehā — par 720 tūkst. Ls. Plāna izpilde pirmajā 
cehā ir 108% (810 : 750 x 100 =  108%), bet otrajā cehā — 96% 
(720 :750 x 100 =  96%). Tātad pirmajā cehā ir plāna pārsniegums par 8% 
(108% -  100% =  8%), bet otrajā cehā plāna neizpilde par 4%
(96% -  100% = -  4%).

Plāna izpildes pakāpi parasti aprēķina ar precizitāti līdz procenta 
desmitdaļai (0.1%), bet, ja plāna izpilde ir intervālā no 99% līdz 100%, 
precizitāti paaugstina līdz procenta simtdaļai (0.01%). Nav pieļaujama 
plāna procenta noapaļošana uz augšu līdz pilniem 100%. Tā, piemēram, 
ja plānā paredzēts ražot produkciju 750 tūkst. Ls apmērā, bet faktiski sa
ražota produkcija par 749.8 tūkst. Ls, tad plāns izpildīts par 99.97% un 
nav pareizi to noapaļot līdz 100%, jo tad iznāktu, ka plāna uzdevums 
faktiski ir izpildīts. Simtprocentīgu plāna izpildi statistiskajā analīzē uz
skata par robežu, kas atdala atšķirīgas grupas — uzņēmumus, firmas utt., 
kuras nav plānu izpildījušas, no uzņēmumiem, firmām, kuras ir plānu iz
pildījušas un pārsniegušas.

Praksē sastopami gadījumi, kad jāaprēķina plāna izpildes relatīvais 
lielums rādītājiem, kas paši jau ir relatīvie lielumi un kas izteikti plāna
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pārsnieguma vai neizpildes procentos. Šādu rādītāju plāna izpildes aprē
ķināšanas gaita nedaudz atšķiras no iepriekšminētās.

Ja plāna uzdevumā ir noteikts bāzes periodā jau sasniegtā līmeņa re
latīvs paaugstinājums, plāna izpildes procentus aprēķina, dalot parādī
bas līmeni pārskata periodā ar plāna uzdevumā noteikto līmeni.

Ja turpretī ir plānots esošā līmeņa relatīvs pazeminājums, rīkojas ot
rādi — dala plāna uzdevumā noteikto līmeni ar parādības līmeni pārska
ta periodā.

Piemērs. 1997. gada I ceturksnī salīdzinājumā ar 1996. gada IV ce
turksni plānots darba ražīgumu paaugstināt par 6% un pazemināt pro
dukcijas pašizmaksu par 3%. Faktiski 1997. gada I ceturksnī darba 
ražīgums bija par 9% augstāks, bet pašizmaksa par 5% zemāka nekā 
1996. gada IV ceturksnī. Tātad plāna uzdevumā noteikts bāzes perioda 
darba ražīguma līmeni paaugstināt līdz 106% (100 + 6), bet produkcijas 
pašizmaksas līmeni pazemināt līdz 97% (100 -  3). Faktiski darba ražī
guma līmenis pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu sasniedza 
109% (100 + 9), bet produkcijas pašizmaksas līmenis — 95% (100 -  5). 
Var aprēķināt, ka:

• darba ražīguma paaugstināšanas plāns izpildīts par 102,8%
(109% : 106% x 100 =  102,8%);

• produkcijas pašizmaksas pazemināšanas plāns izpildīts par 102,1%
(97% : 95% x 100 =  102,1%).

Starp iepriekš apskatītajiem rādītājiem ir savstarpēja sakarība:

augšanas koeficients =  plāna uzdevums x plāna izpilde.

Šo rādītāju savstarpējā sakarība rada iespēju aprēķināt trešo rādītāju, 
ja ir zināmi divi pārējie rādītāji, piemēram,

♦ plāna uzdevuma relatīvais lielums ir vienāds ar augšanas tempa 
attiecību pret plāna izpildes relatīvo lielumu;

♦ plāna izpildes relatīvais lielums ir vienāds ar augšanas tempa attie
cību pret plāna uzdevuma relatīvo lielumu.

Savstarpējās sakarības starp absolūtajiem un relatīvajiem lielumiem 
rada iespēju aprēķināt nepieciešamo absolūto lielumu, piemēram: 
Parādības līmenis _  parādības līmenis 
pārskata periodā bāzes periodā
Plāna uzdevums _  parādības līmenis plāna uzdevuma
pārskata periodā iepriekšējā periodā relatīvais lielums
Parādības līmenis _  plāna uzdevums plāna izpildes
pārskata periodā pārskata periodā relatīvais lielums

augšanas koeficients
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Kumulatīvie lielumi. Bieži dinamikas, plāna uzdevuma un plāna iz
pildes lielumu aprēķina, lietojot kumulācijas (pieaugošās summas) meto
di. Kumulācija (lat. cumulatio — palielināšana, sakopošana). Piemēram, 
ražotās produkcijas apjoma dinamikas novērtējums procentos notiek pēc 
datiem, kas ir pieaugoša summa no pārskata gada sākuma un pieaugoša 
summa no bāzes gada sākuma.

Augšanas koeficientu aprēķina pēc formulas:
n

)=1
n »

1=1

kur q> un q°  — ražotās produkcijas apjoms pa mēnešiem attiecīgi 
pārskata gadā un bāzes gadā;

n — mēnešu skaits, par kuriem aprēķina augšanas koeficientu.
Piemērs. Ražotās produkcijas augšanas koeficientu laika posmam:
• no janvāra līdz februārim aprēķina

janvāris +  februāris pārskata gadā 
janvāris +  februāris bāzes gadā

• no janvāra līdz martam aprēķina
janvāris +  februāris + marts pārskata gadā 

janvāris +  februāris + marts bāzes gadā
Pēc kumulatīvo lielumu metodes aprēķina arī plāna uzdevuma un 

plāna izpildes relatīvos rādītājus. Šo metodi var lietot arī citu sociālo un 
ekonomisko parādību analīzē.

2. tabula
Plāna uzdevums un faktiski ražotais audumu daudzums uzņēmumā 

pa mēnešiem pārskata gadā

Mēnesis
Tūkst, metri

Plāna 
izpilde, %

Plāna pārsniegums (+ )  vai 
neizpilde (-), %plana

uzdevums faktiski

A 1 2 3 4
Janvāris 120 115 95,8 -4 ,2
Februāris 120 105 87,5 -  12,5
Marts 120 140 116,7 16,7
Aprīlis 120 135 112,5 12,5
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Izmantojot 2. tabulā dotos datus, aprēķināsim plāna uzdevumu, fak
tiski ražoto audumu daudzumu un plāna izpildi uzņēmumā no pārskata 
gada sākuma līdz februārim, no pārskata gada sākuma līdz martam un no 
pārskata gada sākuma līdz aprīlim.

Laika
posms

Tūkst, metri
Plana 

izpilde, %
Plāna pārsniegums (+ ) 

vai neizpilde, (-) %plāna
uzdevums faktiski

Janvāris — 
februāris 240 220 91,7 -8,3

Janvāris — 
marts 360 360 100,0 0,0

Janvāris — 
aprīlis 480 495 103,1 3,1

Laika posmā no gada sākuma līdz februārim produkcijas ražošanas 
plāns nav izpildīts par 8,3%, laika posmā no gada sākuma līdz martam — 
plāns ir izpildīts, bet laika posmā no gada sākuma līdz aprīlim tas ir 
pārpildīts par 3,1%.

Struktūras relatīvie rādītāji. Struktūra ir viena no svarīgākajām sta
tistiskās kopas īpašībām. Kopas struktūras jeb sastāva un tā pārmaiņu 
izzināšana parasti ir pirmais solis statistiskajā analīzē, kas dod ievirzi tā
lākajiem pētījumiem.

Struktūra (lat. — struktura — uzbūve, izvietojums, izkārtojums) — sta
tistiskās kopas sastāvdaļu savstarpējs izvietojums un sakarība.

Rādītājiem, kas izsaka kopas struktūru, ir liela nozīme ne tikai esošo 
rezultātu novērtēšanā, bet arī parādību attīstības prognozē. Bieži vien ana
līzē un statistiskajos aprēķinos ir mazāk svarīgi zināt parādības lielumu 
nekā tās struktūru, lai varētu spriest par parādības raksturu un tās tālākās 
attīstības tendencēm.

Struktūras relatīvos lielumus aprēķina no sagrupētiem datiem un tie 
raksturo pētāmās parādības kopas atsevišķas sastāvdaļas apjoma daļu 
(īpatsvaru) šīs pašas parādības kopapjomā.

Struktūras relatīvos lielumus aprēķina:

pētāmās parādības kopas atsevišķas sastāvdaļas apjoms 
pētāmās parādības kopējais apjoms

Struktūras relatīvos lielumus parasti izsaka procentu vai koeficienta 
veidā (1. tabula 5. un 6. aile).
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Ja struktūras relatīvie lielumi ir pēc satura saistīti, nedublē cits citu 
un ir aprēķināti attiecībā pret vienu un to pašu bāzi, tos var summēt, tā 
dējādi iegūstot jaunus, paplašinātus analoga satura struktūras relatīvos 
lielumus. Summējot kopas visu daļu šāda veida struktūras relatīvos lie
lumus, iegūst 1,0 jeb 100%, kas relatīvā izteiksmē atbilst parādības ko
pējam apjomam.

Ja kopas sastāvu izsaka relatīvie lielumi, kas aprēķināti attiecībā pret 
mainīgu bāzi, tos summēt nedrīkst.

Struktūras relatīvos lielumus var iedalīt:
♦ vienpakāpes struktūras relatīvajos lielumos;
♦ daudzpakāpju struktūras relatīvajos lielumos.
Šāda struktūras relatīvo lielumu klasifikācija saistās ar kombinēto 

grupēšanu, kad pētāmo kopu sākotnēji sadala grupās pēc vienas pazīmes, 
pēc tam iegūtās grupas pēc kādas citas pazīmes sadala apakšgrupās, kuras 
savukārt sadala apakšgrupās, utt. Rezultātā katrs no apakšgrupu lielu
miem ietilpst gan visu pēc apjoma plašāku apakšgrupu sastāvā, gan ari 
visas kopas sastāvā.

Ja relatīvo lielumu bāze ir pētāmās parādības kopējais apjoms, aprē
ķinātie rādītāji ir vienpakāpes struktūras lielumi.

Ja relatīvo lielumu bāze ir kopas sastāvdaļa, aprēķinātie rādītāji ir 
daudzpakāpju struktūras lielumi. Struktūras relatīvo lielumu pakāpju 
skaits var būt dažāds.

Gan vienpakāpes, gan daudzpakāpju struktūras relatīvajiem lielu
miem ir sava patstāvīga loma kopas sastāva analīzē. Tos saista noteikta 
matemātiska sakarība. Secīgi reizinot daudzpakāpju struktūras relatīvos 
lielumus, var aprēķināt attiecīgos vienpakāpes struktūras relatīvos lielu
mus. Dalot kādu no vienpakāpes struktūras relatīvajiem lielumiem ar citu 
pirms tā esošo vienpakāpes struktūras relatīvo lielumu, iespējams 
aprēķināt attiecīgo daudzpakāpju struktūras relatīvo lielumu.

Koordinācijas relatīvie lielumi. Analīzes nolūkos bez struktūras rādī
tājiem aprēķina arī attiecību starp pētāmās parādības kopas divām sastāv
daļām. Tie raksturo attiecību starp vienas kopas divām sastāvdaļām.

Koordinācija (lat. co(n) — ar kopā + ordinatio — sakārtošana) — jē
dzienu, darbības, organisma funkciju saskaņošana, to savstarpējās atbil
stības radīšana.

Koordinācijas relatīvos lielumus aprēķina, dalot:
♦ kopas vienu sastāvdaļu ar kopas otru sastāvdaļu. Piemēram, pilsētu 

un lauku iedzīvotāju skaita attiecība, vīriešu un sieviešu skaita a t
tiecība u. c.
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♦ lielumus, kas raksturo kāda vienota procesa koordinējoši pretēju 
izpausmi — dzimušo un mirušo skaita attiecība, eksporta un im
porta apjoma attiecība u. c.

Koordinācijas relatīvos lielumus aprēķina, izmantojot parādības ko
pas sastāvdaļas:

♦ absolūtos lielumus (skaitu, tonnas, kg, Ls utt.);
♦ relatīvos lielumus (procentus).
Koordinācijas relatīvos lielumus aprēķina koeficienta veidā (reizēs) 

vai arī iegūto rezultātu reizina ar 100, 1000. Līdz ar to tie raksturo kopas 
vienas sastāvdaļas vienību skaitu uz 100 vai 1000 kopas otras sastāvdaļas 
vienībām, piemēram, sieviešu skaits uz 1000 vīriešiem, bērnu skaits uz 
1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem.

Piemērs. Izmantojot 4. tabulas datus, aprēķināsim krievu skaitu uz 
1000 latviešiem. 1992. gada sākumā uz 1000 latviešiem bija 646 krievi 
(902,3 : 1396,1 x 1000 = 646) un 1997. gada sākumā — 587 krievi 
(805,7 : 1371,6 x 1000 = 587).

Koordinācijas relatīvajiem lielumiem, tāpat kā struktūras relatīva
jiem lielumiem, ir liela nozīme kopas sastāva analīzē. Tāpēc koordinācijas 
relatīvos lielumus zināmā mērā var uzskatīt par struktūras relatīvo lielu
mu paveidu. Taču koordinācijas relatīvajiem lielumiem salīdzinājumā ar 
struktūras relatīvajiem lielumiem ir patstāvīga nozīme statistiskajā analī
zē. Koordinācijas relatīvie lielumi kopas sastāvu izteic nevis vispārīgi, bet 
atbilstošo sastāvdaļu pretstatāmā salīdzinājumā. Tiem piemīt ne vien sa
stāva konstatētāja, bet arī salīdzinātāja un vērtētāja īpašības. Statistiskajā 
analīzē tie ir labi uztverami rādītāji.

Salīdzinājumu relatīvie lielumi. Lai gan pēc būtības ikviens relatīvais 
lielums ir salīdzinājums, jo to aprēķina kā divu lielumu attiecību, tomēr 
statistikas teorijā izdala īpašu salīdzinājumu relatīvo lielumu veidu. Salī
dzinājumu relatīvie lielumi raksturo vienas parādības lieluma, piemēram, 
ražoto gaļas daudzuma salīdzinājuma rezultātus, kas attiecas uz vienu un 
to pašu laika periodu (vai laika momentu), bet uz dažādiem objektiem vai 
teritorijām, piemēram, Latviju un Dāniju. Šo relatīvo lielumu veidu pie
lieto valstu un reģionu attīstības līmeņa salīdzinošam novērtējumam, kā 
arī uzņēmuma atsevišķu darbību veidu, nozaru darbības rezultātu novēr
tējumam.

Salīdzinājuma relatīvo rādītāju aprēķina:

parādības lielums objektā vai teritorijā А 
parādības lielums objektā vai teritorijā В
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Parasti šos rādītājus aprēķina procentos vai reizēs.
Ja salīdzinājumu relatīvo lielumu aprēķina reizēs, tas parāda, cik 

reižu pētām ā parādība vienā objektā vai teritorijā ir lielāka nekā otrā ob
jektā vai teritorijā. Piemēram, 1995. gadā Dānijā vidēji uz vienu iedzīvo
tāju ražoja 375 kg gaļas, bet Latvijā — 49 kg. Dānijā vidēji uz vienu iedzī
votāju ražoja 7,7 reizes (375 : 49 = 7,7 reizes) vairāk gaļas nekā Latvijā.

Ja salīdzinājuma relatīvo lielumu aprēķina procentos, tas parāda, par 
cik procentiem pētāmā parādība vienā objektā vai teritorijā ir lielāka vai 
mazāka nekā otrā objektā vai teritorijā. Piemēram, 1995. gadā Dānijā vi
dēji uz vienu iedzīvotāju ražoja 375 kg gaļas, bet Latvijā 49 kg. Dānijā vi
dēji uz vienu iedzīvotāju ražoja par 665% (375 : 49 x 100 -  100% = 665%) 
vairāk gaļas nekā Latvijā.

Aprēķinot salīdzinājumu relatīvos lielumus, vadoties no pētījuma 
mērķa, par attiecības bāzi var izvēlēties vai nu vienu, vai otru no salīdzi
nāmajiem objektiem, teritorijām. Tā, piemēram, salīdzinot preču cenas 
divu pilsētu tirgos, principā nav nozīmes, kuru no tirgiem — pirmo vai 
otro — izvēlas par dotās attiecības bāzi. Taču, analizējot iegūtos rezultā
tus, jāņem  vērā, ka atkarībā no bāzes izvēles aprēķinātie relatīvie lielumi 
skaitliski būs atšķirīgi.

Piemērs. Preces cena galvaspilsētas tirgū ir 1.25 Ls, bet rajona pilsē
tas tirgū 1.0 Ls par vienību. Reāli šo cenu attiecība ir objektīva, un to ne
var ietekmēt salīdzināšanai izmantotās matemātiskās darbības. Taču, ja 
cenu atšķirību raksturo ar procentos izteiktiem salīdzinājumu relatīviem 
lielumiem, rodas itin kā pretrunīgs stāvoklis. Izvēloties par salīdzinājuma 
bāzi dotās preces cenu rajona pilsētas tirgū, iznāk, ka galvaspilsētas tirgū 
tā ir par 25% augstāka (1.25 : 1.0 =  1.25 jeb 125%; 125% -  100% = 25%). 
Mainot vietām attiecību saucēju un skaitītāju, resp., ņemot par salīdzinā
juma bāzi preces cenu, kāda tā bijusi galvaspilsētas tirgū, secinām, ka cena 
rajona pilsētas tirgū ir nevis attiecīgi par 25% (kā tas loģiski būtu jāpie
ņem), bet tikai par 20% zemāka nekā galvaspilsētas tirgū (1.0 :1.25 =  0.8 
jeb 80%; 80% -  100% =  -20% ). Šis sava veida «statistiskais paradoks», 
kas rodas salīdzinājuma bāzes maiņas rezultātā, ir pareizi jāuztver un, 
analizējot iegūtos rezultātus, jāizprot, ka par 25% augstāka preces cena 
galvaspilsētas tirgū savstarpēji pretējā salīdzinājumā relatīvi nozīmē to 
pašu, ko par 20% zemāka cena rajona pilsētas tirgū, kaut arī ārēji skait
liskās izteiksmes ziņā starp šiem lielumiem ir radusies atšķirība. 

Salīdzinājumu relatīvos lielumus var aprēķināt, attiecinot:
• divus absolūtos lielumus;
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• divus relatīvos lielumus.
Sevišķi izplatīta ir diviem objektiem piemītošo dinamikas relatīvo lie

lumu (augšanas tempu) pretstatīšana. Šādus rādītājus statistikā sauc par 
apsteidzes relatīvajiem lielumiem (apsteidzes tempiem). Ja apsteidzes 
temps ir mazāks par vienu, tad tas rāda nevis apsteigšanu, bet atpalikšanu.

Intensitātes relatīvie lielumi. Tie raksturo vienas parādības izplatību 
citā ar to saistītā un par attiecības bāzi pieņemtā parādībā. Intensitātes 
relatīvie lielumi dod iespēju izzināt pētāmās parādības attīstības līmeni, 
saistot to ar attiecīgu vidi, kurā šī parādība noris un kurai ir noteicoša 
nozīme tās novērtēšanā.

Intensitāte (fr. intensite =  lat. intensio — spriegums) — 1) stiprums, 
spraigums spēka pakāpe; 2) spilgtums (par krāsu).

Intensitātes relatīvo lielumu aprēķina:

rādītājs, kas raksturo parādību A 
rādītājs, kas raksturo parādības A izplatības vidi

Šo rādītāju aprēķina, ja absolūtais lielums ir nepietiekams, lai formu
lētu galvenos secinājumus par parādības apjomu, lielumu, piesātinātību, 
izplatīšanās blīvumu.

Intensitātes relatīvo lielumu var izteikt procentos, promilēs utt., tas 
var būt arī nosaukts rādītājs. Piemēram, dzimstības līmeni aprēķina pro
milēs vai dzimušo skaitu uz 1000 iedzīvotājiem. Sociālā statistikā un demo
grāfijā intensitātes relatīvos lielumus aprēķina arī uz 10 000 un 100 000 
iedzīvotājiem. Iedzīvotāju blīvumu aprēķina kā cilvēku skaitu uz 1 km2 te
ritorijas.

Pie intensitātes relatīvajiem rādītājiem var pieskaitīt:
• iedzīvotāju dzīves līmeņa rādītājus;
• ekonomiskās attīstības līmeņa rādītājus.
Ņemot vērā intensitātes relatīvo lielumu būtību, tos var saukt arī par 

ekonomiskās un sociālās attīstības līmeņa rādītājiem.
Intensitātes relatīvos lielumus plaši lieto statistiskiem salīdzināju

miem. Aprēķinot intensitātes relatīvos lielumus, jānodrošina abu attiecī
bā pretstatāmo parādību laika identitāte, resp., jāpanāk, lai daļas skaitī
tājā un saucējā esošie lielumi būtu saistīti ar ilguma un rakstura ziņā 
vienādu laiku. Piemēram, aprēķinot dzimstības intensitātes koeficientu, 
gada laikā dzimušo bērni skaitu (perioda rādītājs) nevar dalīt ar iedzīvo
tāju skaitu kādā no laika momentiem, piemēram, gada sākumā vai gada 
beigās, bet tas jādala ar uz visu gadu attiecināmo iedzīvotāju skaitu.

107



Zigrīda Goša. Statistika

Salīdzinot noteikta satura relatīvos intensitātes rādītājus (laikā vai 
teritoriāli), jāpanāk, lai visi rādītāji aptvertu vienu un to pašu, tas ir, 
vienādu laika periodu. Tas svarīgi gadījumos, kad attiecības skaitītājā eso
šās parādības pārmaiņu raksturs ievērojami atšķiras no saucējā esošās 
parādības pārmaiņu rakstura. Piemēram, dzimušo bērnu skaits ir tieši un 
cieši atkarīgs no laika ilguma, par kuru aprēķina koeficientu. Jo garāks 
ņemts periods, jo vairāk dzimušo bērnu, resp., jo lielāks attiecības 
skaitītājs. Turpretī vidējais iedzīvotāju skaits (dzimstības koeficienta sau
cējs) nav tik lielā mērā atkarīgs no perioda ilguma, par kuru to aprēķina, 
un tāpēc gan gada, gan ceturkšņa vidējais iedzīvotāju skaits parasti viens 
no otra maz atšķiras.

Ekonomiskās attīstības relatīvie lielumi satura ziņā ir tieši saistīti ar 
valsts atsevišķu uzņēmumu vai ekonomiskās darbības rezultātiem. Pie 
tiem pieder tādi ekonomiskās attīstības rādītāji kā valstī saražotās un pa
tērētās produkcijas apjoms, rēķinot vidēji uz vienu iedzīvotāju. Tos aprē
ķina, dalot noteiktā laika periodā ražoto vai patērēto produkcijas dau
dzumu ar gada vidējo iedzīvotāju skaitu.

Atšķirībā no relatīvajiem rādītājiem, kurus aprēķina koeficientu vai 
procentu veidā, intensitātes relatīvie lielumi var būt arī nosaukti skaitļi.

Ja relatīvais lielums ir dažāda nosaukuma lieluma attiecība, tam var 
būt salikta mērvienība, tāpat kā tām mērvienībām, kurās dažreiz izsaka 
absolūtos lielumus. la ,  piemēram, iedzīvotāju biezību, kas ir relatīvs lie
lums un kuru aprēķina, dalot kādas teritorijas iedzīvotāju skaitu ar šīs 
teritorijas platību, izsaka saliktā mērvienība — cilvēkos uz vienu kvadrāt
kilometru (cilv./km2).

Svarīgi uzsvērt, ka sociāli ekonomisko procesu analīzē absolūtie un 
relatīvie lielumi jāapskata savstarpējā saistībā, t. i., relatīvie lielumi nav 
jāizmanto formāli, bet, iztēlojoties, kāds absolūtais lielums slēpjas aiz kat
ra relatīvā rādītāja. Ļoti svarīgi šo atzinumu ievērot pie dinamikas relatī
viem lielumiem.

5.5. Relatīvo lielumu absolūtās starpības

Statistikas praksē parasti aprēķina ne tikai vienu, bet vienlaikus vairā
kus noteikta veida relatīvos lielumus par vairākiem objektiem, teritori
jām, laika periodiem utt. Tā, piemēram, aprēķina iedzīvotāju vecuma 
struktūru pilsētu un lauku iedzīvotājiem.
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Svarīga analītiska nozīme ir šādu relatīvo lielumu starpībām, kas 
rāda, cik lielas ir salīdzināmo objektu (periodu) relatīvo raksturojumu 
absolūtās atšķirības. Relatīvo lielumu absolūto starpību izteiksmes for
ma ir punkti, kas atkarībā no attiecības standarta ir:

% -  %  =  procentpunkti, % p,
% o  - % o  = promiļu punkti, % o  p,

% o o  -  % o o  = prodecimiļu punkti, % o o  p u. c.

Punkti kā attiecības mērs ir zināma veida analogi procentos, promilēs 
utt. izteiktiem pieauguma tempiem, taču analītiskās izziņas aspektā starp 
šiem rādītājiem pastāv būtiska atšķirība (1. tabula 7. aile).

Piemērs. Produkcijas ražošanas plāna izpilde divos uzņēmumos

Produkcijas apjoms (tūkst.Ls)
Plāna izpilde, %

plāna uzdevums faktiski
1. uzņēmums 100 120 120
2. uzņēmums 200 300 150
Kopā 300 420 140

Salīdzinot abu šo uzņēmumu plāna izpildes relatīvos lielumus — 
atņemot vienu no otra, nevar teikt, ka 2. uzņēmumā plāns izpildīts (pār
sniegts) par 30% vairāk nekā 1. uzņēmumā (150 -  120 = 30). Šo relatīvo 
lielumu starpība ir procentpunkti, un tāpēc pareizi ir formulēt secināju
mu, ka plāna izpilde 2. uzņēmumā ir par 30 procentpunktiem (30% p) lie
lāka nekā plāna izpilde 1. uzņēmumā.

Ja tom ēr gribam šo salīdzinājumu izteikt procentos, tad 2. uzņēmuma 
plāna izpildes relatīvais lielums 150% būtu jādala ar 1. uzņēmuma plāna 
izpildes relatīvo lielumu 120% un līdz ar to vajadzētu teikt, ka 2. uzņēmu
mā plāna izpildes pakāpe ir 1,25 reizes jeb par 25% augstāka nekā plāna 
izpildes pakāpe 1. uzņēmumā (150 : 120 =  1,25 jeb 125%;
125% -  100% =  25%).

Procentpunktu un cita veida punktu lietošana ir vispārīgs relatīvo 
lielumu analīzes paņēmiens. Taču parasti tos nelieto gadījumos, kad 
relatīvais lielums iegūts kā dažāda veida lielumu attiecība un tām ir sava 
salikta mērvienība, piemēram, dažādos intensitātes relatīvajos lielumos.
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6.1. Vidējo lielumu jēdziens

Statistisko datu apstrādes procesā rodas vajadzība aprēķināt vidējos 
lielumus. Parasti kopas atsevišķām vienībām vienas un tās pašas pazīmes 
individuālās nozīmes ir dažādas, piemēram, iedzīvotāju vecums svārstās 
no 0 gadiem līdz 100 un vairāk gadiem.

Vidējā lieluma rādītājs parāda viendabīgas parādības tipiskās īpašī
bas un dod apkopojošu raksturojumu vienai no variējošām pazīmēm, pie
mēram, iedzīvotāju vecumam. Tas atspoguļo pazīmes lielumu vienai ko
pas vienībai.

Vidējais lielums ir statistiskās kopas pētāmās pazīmes apkopojošs 
skaitlisks raksturojums konkrētos vietas apstākļos un laikā. Lai vidējie 
lielumi pareizi atspoguļotu pētāmo parādību tipiskos līmeņus, kopai, no 
kuras vidējie lielumi tiek aprēķināti, jābūt pietiekami lielai un jāsastāv no 
individuāli variējošām, bet kvalitatīvi viendabīgām vienībām. Kopas vien
dabīgumu panāk ar statistisko grupēšanu.

Vidējo lielumu būtība ir tur, ka tajos savstarpēji dzēšas kopas atse
višķu vienību pazīmes vērtības, kuras ietekmē nejauši faktori un ņem vērā 
izmaiņas, kuras notikušas galveno faktoru ietekmes rezultātā. Tas ļauj vi
dējiem lielumiem parādīt pazīmes tipisko lielumu un abstrahēties no indi
viduālām īpatnībām, kuras ir atsevišķām vienībām. Abstrahēties (lat. ab- 
strahere — atvilkt, novirzīt) — domās novērsties, norobežoties no ap
lūkojamo parādību atsevišķiem momentiem vai no atsevišķu priekšmetu 
individuālajām un konkrētajām īpašībām. Iespējams, ka nevienai no ko
pas vienībām nav tāds pazīmes lielums, piemēram, mēneša darba samak
sa, nodarbinātā vecums utt., kāds ir aprēķinātais vidējais lielums. Vidējais 
lielums ir abstrakts lielums, tāpēc, ka raksturo abstraktas vienības nozīmi, 
un tātad atraujas no kopas struktūras. Abstrakts — abstrakcijas ceļā ie
gūts, domās atdalīts no konkrētā, materiālā, taustāmā; domās atdalīts, 
norobežots.

Tas, ka vidējais ir abstrakcija, nemazina tā zinātnisko nozīmi.
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Abstrakcija (lat. abstractio — attālināšana, atvilkšana) — loģisks pro
cess, kurā doma tiek novērsta no kāda priekšmeta vai parādības nebūtis
kajām, nejaušajām pazīmēm un fiksē to būtiskās pazīmes; šādas domāša
nas procesā iegūtais rezultāts. Abstrakcija ir nepieciešama pakāpe objek
tīvās pasaules izzināšanas procesā. Vidējā lielumā, kā jebkurā abstrakcijā, 
īstenojās atsevišķā un kopējā dialektiskā vienotība. Vidējais lielums parā
da to tipisko pazīmes lielumu, piemēram, mēneša darba samaksas lielu
mu, kas raksturo nodarbinātos kā sociālo grupu. Piemēram, 1998. gadā 
Latvijā tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējā bruto darba samaksa 
bija 133 Ls, bet darba samaksas lielums atsevišķiem nodarbinātajiem 
svārstījās no dažiem desmitiem Ls līdz vairākiem tūkstošiem Ls mēnesī.

Lielu ieguldījumu vidējo lielumu teorijas attīstībā devis 19. gs. zināt
nieks Ādolfs Ketlē (1796— 1874), kā arī citi zinātnieki.

Vidējos lielumus lieto, lai:
> novērtētu pētāmā rādītāja (pētāmās pazīmes) sasniegto līmeni, ana

lizējot un plānojot uzņēmumu, banku un citu saimniecisko vienību 
saimniecisko darbību;

>  atklātu parādību savstarpējās likumsakarības;
> aprēķinātu ražošanā esošās neizmantotās rezerves.
Vidējo lielumu zinātniskās lietošanas galvenais nosacījums ir kopas 

kvalitatīvais viendabīgums, kurai aprēķina vidējo lielumu. Tikai, izpildot 
šo nosacījumu, vidējais lielums kā apkopojošs raksturojums atspoguļo 
kopējo, tipisko, likumsakarīgo, piemītošo visām pētāmās kopas vienībām. 
Pirms vidējo lielumu aprēķināšanas, nepieciešams veikt pētāmās kopas 
vienību grupēšanu, izdalot kvalitatīvi viendabīgas grupas.

Vidējos, kurus aprēķina visai kopai, sauc par vispārējiem vidējiem, 
bet vidējos, kurus aprēķina katrai grupai, sauc par grupu vidējiem.

Vispārējais vidējais atspoguļo pētāmās parādības kopējās īpašības, 
grupu vidējais dod parādības lieluma raksturojumu, kas veidojas dotai 
grupai konkrētos vietas apstākļos un laikā.

Grupu vidējo un vispārējo vidējo salīdzinošo analīzi lieto, lai rakstu
rotu pētāmās sabiedriskās parādības sociāli ekonomiskos tipus.

Grupu vidējos izmanto, lai pētītu sabiedrisko parādību attīstības li
kumsakarības. Analītiskos statistiskos grupējumos vidējie lielumi ļauj iz
darīt secinājumus par savstarpējām sakarībām un to virzieniem starp gru
pēšanas (faktoriālajām) pazīmēm un rezultatīvajiem rādītājiem.

Nozīmīgākie un praksē plašāk lietotie pakāpju vidējie lielumi ir: 
aritmētiskais vidējais,
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❖ ģeometriskais vidējais,
❖ kvadrātiskais vidējais,
<■ harmoniskais vidējais u. c.
Atkarībā no apstrādājamās informācijas īpatnībām izšķir:
<■ nosvērtos jeb vienkāršos vidējos, kurus aprēķina no nesagrupētiem 

datiem;
❖ svērtos vidējos, kurus aprēķina no sagrupētiem datiem.
Vidējos lielumus nevar izvēlēties patvaļīgi. Katram vidējam lielumam 

ir savs ekonomiskais saturs un īpašības, tādēļ to lietošana ir jāpamato, 
vadoties no pētījuma mērķa un uzdevumiem, kā arī apstrādājamās infor
mācijas īpatnībām. Lai varētu izvēlēties vispiemērotāko vidējo, jāzina 
vidējo lielumu īpašības. Vidējiem lielumiem statistikā vienmēr ir konkrēts 
saturs, to aprēķina gaita ir mērķtiecīga un ekonomiski interpretējama.

6.2. Nesvērtie jeb vienkāršie vidējie

Par pakāpju vidējiem sauc vidējos, kurus aprēķina, izmantojot šādu 
formulu:

X — pētāmās pazīmes vidējais lielums;
z  — pakāpes rādītājs, kas katram vidējā tipam ir atšķirīgs. Biežāk 

izmantotie pakāpju rādītāji ir šādi:
-1  — harmoniskais vidējais;

0 — ģeometriskais vidējais;
1 — aritmētiskais vidējais;
2 — kvadrātiskais vidējais utt.

Formulas, kuras izmanto praktiskos aprēķinos, iegūst, aizstājot ie
priekš minētajās formulās pakāpes rādītāju z ar vajadzīgo skaitli un izda
rot nepieciešamos pārveidojumus.

Aritmētisko vidējo iegūst, pakāpju vidējā formulā ņemot z = 1.
Daudzos gadījumos vidējo lielumu var aprēķināt, pamatojoties uz 

vidējā sākotnējo attiecību vai tā loģisko formulu:
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Petamas pazīmes kopsumma vai kopējais apjoms
Vidēja loģiska formula = --------- ;----------------------------------------------------------- —

Novērošanas vienību skaits vai kopas lielum s

Piemēram, lai aprēķinātu tautsaimniecībā vai uzņēmumā nodarbinā
to mēneša vidējo darba samaksu, nepieciešams mēneša darba samaksas 
kopsummu dalīt ar nodarbināto skaitu.

Aritmētisko vidējo aprēķina pēc formulas:
n

_ x l + x 1 +... + xn 
n n

kur xt — variante;
n — kopas vienību skaits.
Variante (lat. varians, variantis — mainīgs) — atsevišķu kopas vienību 

pazīmes vērtības. Ja pētāmā pazīme ir mēneša darba samaksa, tad va
riante ir tās skaitliskie lielumi latos, piemēram, 120 Ls, 140 Ls, 240 Ls utt.

Ja summēšanu izdara pa visu kopu, summēšanas robežas var neuz
rādīt. Tātad I x  =  Ja summē tikai pa kādu kopas daļu, summēšanas 
robežas ir jāuzrāda.

Piemērs. Aprēķināt mēneša vidējo darba samaksu, ja ir zināmi dati  
par katram nodarbinātajam aprēķināto darba samaksu: 180 Ls, 160 I ŝ, 
175 Ls, 192 Ls, 205 Ls, 157 Ls, 181 Ls, 185 Ls, 190 l^s un 175 Ls. Tā kā 
mūsu rīcībā ir nesagrupēti dati, lietojam vienkāršā aritmētiskā vidējo 
formulu:

Z *  _ 180 + 160 + 175 + 192 + 205 + 157 + 181 + 185 + 190 + 175
X_ n 10

10
kur I x  =  1 800 Ls — visu nodarbināto kopējā darba samaksas summa;
n =  10 nodarbinātie.
Tātad aritmētisko vidējo aprēķina, dalot pētāmās parādības kopas at

sevišķām vienībām piemītošo varianšu (pazīmju) summu ar kopas vienī
bu skaitu.

Ja pētāmās kopas visas vienības attīstītos vienādu kopēju apstākļu 
ietekmē un uz tām neiedarbotos nekādi gadījuma faktori, tad katras 
kopas vienības pazīmes lielums — mēneša darba algas individuālā nozī
me būtu vienāda ar vidējo lielumu (180 Ls) un kopsavilkuma rādītājs būtu 
180 Ls x 10 nodarbinātie =  1 800 Ls.
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Līdz ar to x + x + ... + x = x, + x2 + ... + xn vai n-x  ~ 2 ^ x i
/=i

Aritmētiskais vidējais var būt ari daļskaitlis, pat, ja pazīmes indivi
duālās nozīmes dotas tikai veselos skaitļos, piemēram, vecums gados, 
cilvēku skaits. Tas izriet no aritmētiskā vidējā būtības, jo tas ir abstrakts 
(teorētisks) lielums un līdz ar to tam var būt tāda skaitliska nozīme, kura 
nav kopas pazīmes individuālajām nozīmēm.

Harmonisko vidējo iegūst, pakāpju vidējā formulā ņemot z = -1.
Tā k ā * ’1 = \!x, tad

X - n n
h A  1 1 1  1 ’Y  — — + —  + ... + —

X, X, x2 x n

kur*, — variante;
n — kopas vienību skaits.
Sociālekonomiskajos aprēķinos harmoniskā vidējā lietošana nepie

ciešama tad, ja nav tiešas sākotnējās informācijas, kas būtu piemērota 
aritmētiskā vidējā aprēķināšanai. Šādā aspektā harmonisko vidējo var 
uzskatīt par aritmētiskā vidējā īpašu formu. Aritmētiskajiem vidējiem, 
kas aprēķināti vienai un tai pašai parādībai, izmantojot dažādas, bet eko
nomiski pamatotas svaru sistēmas, jābūt vienādiem.

Sociāli ekonomisko parādību analīzē harmoniskā vidējā lietošana ir 
ierobežota, jo tā lietošana pamatojas uz labām ekonomikas zināšanām.

Piemērs. 4 strādnieki izgatavo viena veida izstrādājumu, bet ar dažā
du individuālā darba patēriņu viena izstrādājuma izgatavošanai (darbietil
pību). Pirmais strādnieks viena izstrādājuma izgatavošanai izlieto 0.5 stun
das, otrais —  0.6 stundas, trešais — 1.2 stundas un ceturtais — 1.0 stundu.

Darbietilpība t = nostrādātais laiks/ izstrādājumu skaitu.
Ja visi strādnieki nostrādā vienādu laiku, piemēram, 8 stundas, tad vi

dējo darbietilpību aprēķina pēc harmoniskā vidējā formulas:

— 1 + i + l + l  4 4
—  = 0.727 stundas.

J _  + J _  + J _  + ļ  2 + 1.67 + 0.83 + 4 5.5
0.5 0.6 1.2 1

Tātad viena izstrādājuma izgatavošanas vidējā darbietilpība ir 0.727 stun
das.

Ja vidējo darbietilpību aprēķina pēc nesvērtā aritmētiskā vidējā for
mulas, tad tā ir (0.5 + 0.6 + 1.2 + 1.0): 4 = 0.825 stundas. Tas ir nepareizs
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rezultāts. Šāds aprēķins ir pareizs tikai tādā gadījumā, ja visi strādnieki ir 
izgatavojuši vienu izstrādājumu vai vienādu izstrādājumu skaitu, bet
mūsu piemērā strādnieki ir izgatavojuši dažādu izstrādājumu skaitu: 

pirmais strādnieks 8 stundas / 0.5 stundas = 16 izstrādājumi; 
otrais strādnieks 8 stundas / 0.6 stundas =  13 izstrādājumi; 
trešais strādnieks 8 stundas /1 .2  stundas =  7 izstrādājumi; 
ceturtais strādnieks 8 stundas / 1.0 stundu =  16 izstrādājumi. 
Kopā: 32 stundas 44 izstrādājumi
Līdz ar to, pamatojoties uz vidējā loģisko formulu, viena izstrādāju

ma sagatavošanas vidējā darbietilpība ir:
32

t = —  = 0.727 stundas.
44

Kvadrātisko vidējo iegūst, pakāpju vidējā formulā ņemot z = 2 
Kvadrātiskais vidējais ir kvadrātsakne no kvadrātā kāpinātu varianšu 

aritmētiskā vidējā lieluma. Kvadrātiskā vidējā formula vispārīgā veidā ir 
šāda:

Xkv —
x ī + x i + . . .  + x!

T

Kvadrātisko vidējo lieto tad, ja dati, kuru vidējais jāatrod, ir radušies, 
rēķinot novirzes no kāda cita vidējā, piemēram, detaļu garumu vidējo no
virzi no normas.

Kvadrātisko vidējo statistikā visplašāk lieto sadalījuma rindas pazī
mes individuālo nozīmju variācijas pētīšanā. Viens no svarīgākajiem va
riācijas rādītājiem ir vidējā kvadrātiskā novirze jeb standartnovirze. Tā 
aplūkota grāmatas 7. nodaļā un formas ziņā ir līdzīga kvadrātiskajam vi
dējam lielumam.

Ģeometrisko vidējo iegūst kā pakāpju vidējā robežu, ja z  -» 0.
Ģeometriskais vidējais ir lielums, kas raksturo pētāmās parādības at

tīstības vidējo intensitāti, parādot, cik reizes vidēji laika vienībā izmainī
jusies pētāmā parādība un to aprēķina pēc formulas:

x i = = >lxr  *2

Ģeometriskais vidējais ir n pakāpes sakne no n varianšu reizinājuma. 
Ģeometrisko vidējo galvenokārt lieto dinamikas rindas analīzē. Ar
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to aprēķina vidējos augšanas tempus, tas ir, vidējo nozīmi no dinamikas 
rindas individuālajiem relatīvajiem lielumiem.

Piemērs. Inflācijas rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 1. gadā 
cenas pieauga 2 reizes, bet 2. gadā — 3 reizes, 3. gadā — 2.5 reizes un 4. ga
dā — 2.2 reizes. Četros gados cenas pieauga 2 x 3 x 2.5 x 2.2 = 33 reizes, 
tas ir, ceturtajā gadā salīdzinājumā bāzes gadu cenas pieauga 33 reizes. 
Kāds ir cenu augšanas temps vidēji gadā?

x = yj2x3x2.5x2.2  = 2.4 reizes.

Pārbaude: x nib) = 2 .4x2.4x2.4x2.4 e  33 reizes.

Ja ir zināmi secīgi dinamikas rindas relatīvie lielumi (augšanas tempi) 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (ceturksni), var aprēķināt dinamikas 
rindas pēdējā gada (ceturkšņa) augšanas tempu salīdzinājumā ar bāzes 
gadu (ceturksni).

Secīgu augšanas tempu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (ceturksni) 
reizinājums ir vienāds ar pēdējā gada (ceturkšņa) augšanas tempu salī
dzinājumā ar bāzes gadu (ceturksni):

x r x2 -...-x„ =x„ lbr

Līdz ar to, ja ir zināms ražošanas apjoms bāzes gadā (ceturksni) q(f 
var aprēķināt tā apjomu dinamikas rindas pēdējā gadā (ceturksnī) qn:

<ln = % - ^ - x ^ - . . . - x n\

vai qn = q 0 -xn(b].

Nomainot dinamikas rindas relatīvo lielumu individuālās nozīmes (xp 
x2, , xn) ar vidējo augšanas tempu, iegūstam izteiksmi:

<7,, = q 0 -xr x2 -...-xn = q 0 - (x . )n

Līdz ar to x = nļqn : q0 = n]xt -x2 .

Piemērs. Uzņēmums 1996. gadā saražoja produkciju par 300 tūkst. 
Ls. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 1997. gadā produkcijas ražošanas 
augšanas temps bija 102.5%, 1998. gadā — 103.2%, 1999. gadā — 102.4% 
un 2000. gadā — 101.8%.

Produkcijas ražošanas augšanas temps 2000. gadā salīdzinājumā ar 
1996. gadu ir:
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X n(b) = 1.025 x 1.032 x 1.024 x 1.018 = 1.103 x 100 = 110.3%, un pro
dukcijas ražošanas vidējais augšanas temps gadā ir:

Ja pētāmo kopu veido neliels novērošanas vienību skaits un zināmas 
pazīmes individuālās nozīmes, tad vidējos lielumus aprēķina pēc nesvērto 
vidējo lielumu formulām. Ja pētāmā kopā ietilpst liels novērošanas vie
nību skaits, tad sākotnējo informāciju parasti parāda sadalījuma rinda vai 
grupējums.

Ja dati ir sagrupēti, lieto svērtos vidējos, kurus aprēķina, ievērojot 
katras variantes jeb pazīmes atkārtošanās skaitu, tas ir, statistiskos svarus.

Svērtos vidējos aprēķina, izmantojot šādu formulu:

kur Xj — variante;
fj — variantes biežums (statistiskais svars); 
z  — pakāpes rādītājs.

Vispārīgā veidā variantes x: atkārtošanās reižu skaitu jeb absolūto 
biežumu simboliski apzīmē ar f r Tas nozīmē, ka variante x x sadalījumā 
atkārtojas/j reizes, variante x2 — f 2 reizes utt. Var uzrakstīt šādu varianšu 
un to biežumu rindu:

variantes x v xv  . . . , x n; 
biežumi f v  f 2,
Šajā rindā pētāmās pazīmes kopsumma vai kopējais apjoms atbilst 

atšķirīgo varianšu un to biežumu reizinājumu summai I  xif j, bet kopas 
vienību skaits — šo varianšu biežumu summai ī . f r Varianšu reizināšanu 
ar to biežumiem statistikā sauc par svēršanu, tāpēc varianšu biežumus

X = </1.103 =1.025x100 = 102.5%
Uzņēmums 2000. gadā saražoja produkciju par:
300 tūkst. Ls x 1.025 x 1.032 x 1.024 x 1.018 = 331 tūkst. Ls, 
vai par: 300 tūkst. 1.s x 1.0254 = 331 tūkst. Ls.

6.3. Svērtie vidējie

/ = 1
X  = -
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parasti sauc par statistiskajiem svariem, bet aritmētisko vidējo — par svēr
to aritmētisko vidējo.

Svērto aritmētisko vidējo aprēķina pēc formulas:

J  -  _  X l / l  + * 2 /2  + -  +  * n f n

f \ + f l + -  + fn
i=1

Vidējā lieluma sākotnējās attiecības skaitītājs ir tā noteicošais rādī
tājs. Mēneša vidējās darba samaksas noteicošais rādītājs ir mēneša darba 
samaksas kopsumma. Jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, kādi sākotnējie 
dati ir zināmi (mēneša darba samaksas individuālie lielumi vai mēneša 
darba samaksa un nodarbināto skaits), mēneša vidējo darba samaksu var 
aprēķināt tikai no vidējā lieluma sākotnējās attiecības datiem.

Statistikas darbā daudzos gadījumos nepieciešams aprēķināt svērto 
vidējo lielumu, jo parasti vieni un tie paši varianšu skaitliskie lielumi kopā 
atkārtojas dažāda skaita reizes. Svaru pareizai izraudzīšanai un lietošanai 
ir būtiska nozīme. Statistiskajiem svariem ir patstāvīga loma vidējo lielu
mu teorijā. Atkarībā no tā, kādus svarus lieto, būtiski mainās statistiskās 
analīzes iespējas, mērķis un raksturs.

Pēc varianšu un svaru atbilstības pakāpes izšķir:
• tiešos svarus,
• nosacītos svarus.
Tiešie svari ir tās statistiskās kopas vienības, kurām tieši un individuāli 

piemīt pētāmās pazīmes varianšu dažādie skaitliskie lielumi. Tā, piemēram, 
aprēķinot strādnieku vidējo darba samaksu, tiešie svari ir strādnieku skaits, 
kas saņem konkrēta lieluma darba samaksu (1. tabulas 2. aile).

Svērtā aritmētiskā vidējā lielums ir atkarīgs ne tikai no pazīmes indi
viduālo nozīmju lielumiem (kā tas ir pie vienkāršā aritmētiskā vidējā), bet 
arī no to svaru savstarpējās attiecības (biežuma). Jo lielāki svari ir mazo 
lielumu variantēm, jo mazāks ir vidējais lielums un otrādi. Ja visu va
rianšu statistiskie svari ir vienādi, svērtais aritmētiskais vidējais ir vienāds 
ar vienkāršo vidējo.

Aprēķinot svērto aritmētisko vidējo, absolūto biežumu vietā var lietot 
relatīvos biežumus procentos vai skaitļa viens daļās (1. tabulas 4. un 5. aile). 
Ja relatīvie biežumi ir doti skaitļa viens daļās (piemēram, 0.25; 0.30; 0.40 
utt.) un svaru summa ir vienāda ar 1, aritmētisko vidējo var aprēķināt 
pēc formulas £ xt iv , kur vvļ — relatīvie biežumi. Tā kā E w; = 1, dalīšanai 
ar svaru summu nav nozīmes.
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Ja relatīvie biežumi ir doti procentos (piemēram, 25%; 30%; 40% 
utt.) un svaru summa ir vienāda a r  100%, tad svērto aritmētisko vidējo 
aprēķina pēc formulas:

-  _  _  x t w t + X 2W 2 + ........X nW n

E  wi VV, + w2 + ....... wn

kur S vv(. = 100%.
1. tabula.

Nodarbināto sadalījums pēc mēneša darba samaksas SIA «X»

Mēneša
darba

samaksa,
Ls

Nodarbi
nāto

skaits

Mēneša
darba

samaksas
kop

summa,
Ls

Nodarbināto
struktūra

xi wi,
Ls

X;Wi,
Ls %

skaitļa
viens
daļās

procen
tos

1 (x,) 2 (f  ) 3 (f,x,) 4 (wi) 5 (wj) 6 = 1 x 4 7 = 1 x 5
80 1 80 0.022 2.2 1.76 176

100 3 300 0.067 6.7 6.70 670
120 3 360 0.067 6.7 8.04 804
130 6 780 0.133 13.3 17.29 1 729
140 20 2 800 0.445 44.5 62.30 6 230
160 10 1 600 0.222 22.2 35.52 3 552
210 2 420 0.044 4.4 9.24 924

Kopā X 45 6 340 1.0 100.0 140.85 14 085

Pamatojoties uz vidējā loģisko formulu, mēneša vidējo darba samak
su aprēķina, dalot mēneša darba samaksas kopsummu ar nodarbināto 
skaitu. Līdz ar to vispirms ir jāaprēķina mēneša darba samaksas kopsum
ma (1. tabulas 3. ailes dati) un pēc tam var aprēķināt viena nodarbinātā 
mēneša vidējo darba samaksu.

Mēneša vidējā darba samaksa SIA:
♦> par svariem izmantojot nodarbināto skaitu (absolūtos biežumus), 

x  = = 140.9 Ls;
45
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❖ par svariem izmantojot nodarbināto strukturu (relatīvos biežumus 
skaitļa viens daļās),

x  = J ]x iwļ = 140.9 Ls;

par svariem izmantojot nodarbināto struktūru (relatīvos biežumus 
procentos),

T ]x iwļ 14085
x = = --------= 140.9 Ls.

£vv, 100

Ja statistiskā kopa ir sadalīta k  grupās un ir izrēķināti grupu arit
mētiskie vidējie, tad visas kopas svērto aritmētisko vidējo var aprēķināt 
kā grupu vidējo svērto aritmētisko vidējo, par svariem ņemot grupu lie
lumus:

Z v / ,

1=1

kur Xj — i grupas svērtais aritmētiskais vidējais;
/1  — i grupas statistiskais svars; 
k  — grupu skaits.

Nosacītie svari ir lielumi, kas pēc satura arī ir cieši saistīti ar pētāmo 
pazīmi, taču to atbilstība variantēm izpaužas zināmā nosacījumā, pieņē
mumā (2. tabulas 3. aile).

Nosacīto jeb standartizēto svaru lietošana ir nepieciešama arī, lai ap
rēķinātu un salīdzinātu dzimstības, mirstības un citus rādītājus valstīm ar 
ievērojami atšķirīgu vecuma struktūru. Nosacīto svaru izvēle atkarībā no 
analīzes uzdevuma var būt dažāda, bet tai vienmēr jābūt teorētiski pam a
totai. Gan tieši, gan arī nosacīti svērtajiem vidējiem ir patstāvīga nozīme 
statistikā. Statistiskajā analīzē tos parasti lieto vienlaikus vai saistīti.

Standartizētie koeficienti — īpaši vidējie lielumi, kurus izmanto da
žādu kopu salīdzināšanai un analīzei. Aprēķinot standartizētos koeficien
tus, par vispārzināmo varianšu svariem tiek izmantoti nevis šo varianšu 
faktiskie biežumi attiecīgajā kopā vai periodā, bet nosacīti vienādi 
«standartizētie» biežumi (2. tabula).
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2. tabula
Mirstības vecumgrupu koeficienti Latvijā 
( uz 1000 iedzīvotājiem) (7., 33.—35.; 98)

Vecum
grupas,

gadi

Mirstības vecumgrupu 
koeficienti, °/00

Standarta
kopas

vecum-
struktūra

Standartizētā 
koeficienta aprēķins

1990 1998 1990 1998

A 1 (x,) 2 (x,) 3 (vv,.) 4 = 1 x 3 5 =  2 x 3
0—4 3.4 3.3 0.043 0.1462 0.1419
5—9 0.7 0.4 0.067 0.0469 0.0268

10— 14 0.6 0.3 0.079 0.0474 0.0237
15— 19 1.3 0.9 0.070 0.0910 0.0630
20—24 1.4 1.7 0.067 0.0938 0.1139
25—29 2.1 2.1 0.072 0.1512 0.1512
30—34 2.5 2.5 0.070 0.1750 0.1750
35—39 3.2 3.7 0.077 0.2464 0.2849
40— 44 4.7 5.5 0.071 0.3337 0.3905
45— 49 7.7 8.0 0.065 0.5005 0.5200
50—54 10.3 12.4 0.054 0.5562 0.6696
55—59 15.0 16.2 0.064 0.9600 1.0368
60—69 24.6 25.7 0.108 2.6568 2.7756
70—79 59.9 51.9 0.067 4.0133 3.4773

80 un 
vairāk 151.7 159.8 0.026 3.9442 4.1548

Kopā — — 1.0 13.9626 14.0050

Aprēķināsim vidējo mirstības koeficientu Latvijā 1990. un 1998. gadā, 
par svariem izmantojot nosacītos svarus (standarta kopas vecumstruktū- 
ru). Vidējais mirstības koeficients uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā (standar
tizētais mirstības koeficients) ir:

1990. gadā x = ^ Jx iwi = 14.0 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem;

1998. gadā x  = ^  x, vv = 14.0 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem.
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Apskatīsim relatīvo pazīmju vidējos lielumus, piemēram, eksperta 
īpatsvara preču produkcijā. Šādu rādītāju summa pati par sevi nav kādas 
kopas pazīmes reāls lielums. Bet arī šajā gadījumā vidējā lieluma aprēķi
nāšana pamatojas uz vidējā loģisko formulu. Aprēķinot relatīvo pazīmju 
vidējos lielumus, nepieciešams, lai attiecības skaitītājā būtu pazīmes lie
luma summa un saucējā kopas lielums jeb kopas apjoms.

Apskatīsim piemēru par eksporta vidējo īpatsvaru preču produkcijā 
uzņēmumu kopai.

3. tabula
Eksporta īpatsvars uzņēmumu preču produkcijā

Uzņēmumu
grupa

Eksporta īpatsvars 
preču produkcijā

Uzņēmumu
skaits

Preču 
produkcija, 

tūkst. Ls

Eksporta 
apjoms, 
tūkst. Ls

А 1 2 3 4 = 1 x 3
Pirmā 0,15 5 200 30
Otrā 0,2 7 460 92
Trešā 0,3 4 600 180
KOPA — 16 1260 302

Aprēķināt eksporta vidējo īpatsvaru preču produkcijā. Aprēķināsim 
to kā svērto aritmētisko vidējo, par svariem izmantojot uzņēmumu skaitu:

-  = 5 x 0 .15_+ 7x0.2+  4x0.3 = 335 = Q 209xļ00  = 2 0 . 9 %

16 16

Tas ir formāls vidējais. Katram rādītājam, kuru izmanto sociāli 
ekonomiskā analīzē, var sastādīt tikai vienu īsteni pareizo sākotnējo at
tiecību vidējā lieluma aprēķināšanai.

Pazīmes vidējais lielums ir attiecība, kura pamatojas uz vidējā loģiskā 
formulu:

eksporta kopējais apjoms
eksporta vidējais īpatsvars -

preču produkcijas kopējais apjoms

Pēc vidējā loģiskās formulas uzrakstīšanas nepieciešams uzmanīgi 
apskatīt aprēķinam nepieciešamos datus un nomainīt vidējā loģiskās for
mulas skaitītāja un saucēja vārdisko nozīmi ar atbilstošiem skaitliskiem 
datiem un pēc tam jāveic nepieciešamie aprēķini.
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6. Vidējie lielumi

Šis princips nodrošinās vidējā veida pareizu izvēli un līdz ar to pa
reizu vidējā lieluma aprēķināšanu. Bez tam loģiskās formulas principa 
svarīga īpašība ir tā, ka, aprēķinot svērto, nerodas svaru izvēles problēma. 

Katrā uzņēmumu grupā eksporta apjomu aprēķina: 
eksporta īpatsvars x preču produkcijas apjoms (3. tabulas 4. aile).

-  0.15x200 + 0.2x460 + 0.3x600 302 innx = ----------------------------------------- = -------xl00  = 24%
1260 1260

Skaitītājā ir eksporta produkcijas vērtības summa un saucējā — ko
pējā preču produkcijas vērtība, bet eksporta vidējais īpatsvars pētāmo uz
ņēmumu kopā ir 24 %.

Svērto harmonisko vidējo l ie to ja  no sagrupētiem datiem jāaprēķina 
pazīmes vidējais lielums, bet nav zināmi varianšu (pazīmju) absolūtie vai 
relatīvie biežumi.

Dažreiz analītiķa rīcībā nav ziņu par to, cik reizes sadalījumā atkārto
jas katra variante x, tas ir, nav ziņu par b iežu m u /,,/2, ■ ••,/„ nozīmēm. Tā
pēc vidējā lieluma aprēķināšana pēc svērtā aritmētiskā vidējā formulas 
nav iespējama. Ja papildus variantēm.r ir zināmi lielumi xf ,  kuri pēc sava 
ekonomiskā interpretējuma būtībā nozīmē varianšu un svaru reizināju
mus, var uzrakstīt šādu sadalījuma rindu: 

variantesx v x 2, . . . , x n;
varianšu un to biežumu reizinājumi x [f v x2f 2, . xnf n
un aprēķināt vidējo lielumu pēc svērtā harmoniskā vidējā formulas:

n

-  _ ž  X‘fi _ x J l + x 2f 2 +.. .  + x„fn 
у  Xjf; x j { | x2f 2 |  ̂ | x j „  
h  Xt X, x2 ' x„

4. tabula
Mēneša darba samaksas kopsumma un 

mēneša darba samaksa uzņēmuma 3 cehos
Cehs Mēneša darba 

samaksa, Ls
Mēneša darba samaksas 

kopsumma, Ls
Nodarbināto 

skaits cehā, cilv.
А *, xifi f i = Xifi-'Xi

Pirmais 150 1500 10
Otrais 160 3200 20
Trešais 120 600 5
KOPA — 5300 35
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Pirms aprēķināt vidējo lielumu ar skaitļiem, nepieciešams noskaidrot, 
kādu rādītāju attiecība ir vidējais lielums katrā konkrētā gadījumā.

Mūsu piemērā, lai aprēķinātu mēneša vidējo darba samaksu uzņē
mumā, nepieciešams mēneša darba samaksas kopsummu uzņēmumā da
līt ar kopējo nodarbināto skaitu uzņēmumā. Vispirms aprēķināsim nodar
bināto skaitu katrā cehā, izmantojot rādītāju savstarpējo saistību:

mēneša darba samaksas kopsumma, Ls
nodarbināto skaits = ----------- =----------------------------------------- .

meneša darba samaksa, Ls

Rezultāti doti 4. tabulas 4. ailē. Pēc tam aprēķināsim mēneša vidējo 
darba samaksu uzņēmumā:

-  5300x  = ------ = 151.43 Ls.
35

Ja variantēm ir dažāds biežums jeb svars, jāaprēķina svērtais ģeomet
riskais vidējais. Atšķirībā no svērtā aritmētiskā vidējā, kuru aprēķina, 
variantes reizinot ar attiecīgajiem to svariem, svērtā ģeometriskā vidējā 
lieluma aprēķināšanā variantes* «sver», paceļot tās attiecīgajā sv a ra /p a 
kāpē, resp., pēc formulas:

X^/tt../: y./l__f__u .. T73TY \ x {  = ^ x { 1 Xx{: x ...xxf

Lai aprēķinātu ģeometrisko vidējo, nepieciešams attiecīgās izteik
smes logaritmēt. Tāpēc ģeometrisko vidējo dažreiz sauc par logaritmisko 
vidējo. Ģeometriskā vidējā logaritms ir varianšux logaritmu aritmētiskais 
vidējais.

Ģeometrisko vidējo statistikā galvenokārt lieto dinamikas rindu 
analīzei, lai raksturotu pētāmo parādību attīstības ātrumu, piemēram, 
vidējo augšanas tempu. Ģeometrisko vidējo lielumu lieto arī, lai aprēķi
nātu vienādā attālumā atrodošamies lielumu no pazīmes maksimālās un 
minimālās nozīmes.

Piemērs. Apdrošināšanas firma slēdz līgumus par dažādu medicīnas 
pakalpojumu sniegšanu. Atkarībā no medicīnas iestādes kategorijas, pa
kalpojumu sortimenta, konkrētā riska gadījuma, apdrošināšanas izmaksu 
summa var svārstīties no 10 līdz 100 Ls gadā. Apdrošināšanas izmaksu 
vidējā summa ir

V l0xl00  = 31,6 Ls.
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Kvadrātiskais vidējais ir kvadrātsakne no kvadrātā kāpinātu varianšu 
aritmētiskā vidējā lieluma. No sagrupētiem datiem svērto kvadrātisko 
vidējo aprēķina pēc formulas:

—  l ' E x ,2f t  _  U 1J l + x 2J 2 +. . .  +  x l f n

* 1  E / /  "V  /.+ /,+ •■ •+ /.
Svērto kvadrātisko vidējo aprēķina, lai analizētu un aprēķinātu citus 

statistiskos rādītājus, piemēram, variācijas rādītāju.

6.4. Aritmētiskā vidējā aprēķināšana 
intervālu sadalījuma rindai

Pazīmes variantes, kurām jāaprēķina aritmētiskais vidējais, var būt 
izteiktas ne vien ar atsevišķām diskrētām nozīmēm, kā tas bija iepriekšē
jos piemēros, bet arī intervālos. Tādā gadījumā par varianšu skaitliskajām 
nozīmēm nosacīti pieņem lielumus, kas atbilst intervālu centram (inter
vālu vidējās nozīmes). Nenoslēgtus intervālus, t. i., intervālus, kuriem 
trūkst sākuma vai beigu nozīmes, vispirms noslēdz, vadoties pēc analoģi
jas ar nākamo vai iepriekšējo noslēgto intervālu (3. nodaļa).

Salīdzinājumā ar diskrētu sadalījuma rindu vidējā aprēķināšana in
tervālu rindai ir aptuvena, turklāt iegūto rezultātu precizitāte ir jo lielāka, 
jo šaurāki ir intervāli un jo vienmērīgāks tajos ir varianšu faktisko no
zīmju sakārtojums. Vislielāko neprecizitāti (pat kļūdas) rada nenoslēgto 
intervālu noslēgšana, īpaši, ja nenoslēgto intervālu biežumi sasniedz vai 
pat pārsniedz noslēgto intervālu biežumus. Šādos gadījumos kļūda var 
būt tik liela, ka vidējo nedrīkst tā rēķināt un jācenšas iepriekš uzzināt 
šādu nenoslēgtu intervālu iekšienē esošo vienību faktisko sadalījumu.

Intervālu sadalījum a rindai svērto aritmētisko vidējo aprēķina pēc 
formulas:

'fi
------

l f
1=1

kur* ,’ — intervāla vidējā nozīme.
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5. tabula
Strādnieku grupējums pēc darba stāža uzņēmumā

Darba stāžs, 
gadi

Strādnieku skaits Intervālu vidējas 
nozīmes, gadi

Kopējais darba 
stāžs, gadi

xi fi V xi f i
0—5 14 2,5 35

5— 10 42 7,5 315
10— 15 30 12,5 375
15—20 22 17,5 385

Vairāk nekā 20 12 22,5 270
Kopā 120 — 1380

Vidējais darba stāžs uzņēmumā ir:
x  = 1380 :120 = 11,5 (gadi).
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7. STATISTISKIE SADALĪJI Ml UN 
TO GALVENIE RAKSTUROTĀJI

7.1. Kopas pazīmes variācija un tās izpētes nozīme

Apskatot statistikā novērošanas procesā kopas atsevišķu vienību pa
zīmes lielumus, piemēram, vecumu gados, rāda, ka starp atsevišķu vienī
bu pazīmēm ir lielas atšķirības.

Kopas vienību pazīmes lieluma svārstīgums, daudzveidīgums, mainī
gums — variācija.

Variācija (la t variatio — dažādība).
Variāciju rada apstākļu komplekss, kurš iedarbojas uz kopu un tās 

vienībām. Piemēram, eksāmena atzīmju variāciju rada studentu dažādās 
spējas, laiks, kuru studenti izlietojuši patstāvīgam darbam, dažādi sociāli 
ekonomiskie apstākļi utt.

Tieši variācija arī nosaka statistikas nepieciešamību. Ja visi studenti 
eksāmenā saņemtu vienādas atzīmes vai vispār ģimenēm būtu vienādi 
ienākumi, tad nepieciešamība pēc statistiskiem pētījumiem nebūtu.

Variāciju pētīšanai statistikā ir liela nozīme. īpaši aktuāli tas ir paš
reiz, kad veidojas tirgus ekonomika, notiek būtiskas izmaiņas sociāli eko
nomiskās parādībās un procesos. Variācijas izmērīšana rada iespēju no
teikt citu variējošu pazīmju ietekmes pakāpi uz doto pazīmi, piemēram, 
kādi faktori un kādā pakāpē ietekmē iedzīvotāju mirstību, uzņēmumu 
finansiālo stāvokli, graudaugu ražību utt.

Variācijas aprēķināšana nepieciešama izlases novērošanas organizā
cijā, statistisko modeļu veidošanā, ekspertu aptauju materiālu izstrādē un 
daudzos citos gadījumos.

Variācija pastāv teritorijā un laikā.
Ar variāciju teritorijā saprot pazīmes nozīmes svārstīgumu pa atse

višķām teritorijām, piemēram, tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidē
jā neto darba samaksa Latvijā 1998. gadā svārstījās no 61 Ls Rēzeknes 
rajonā līdz 155 Ls Ventspilī.
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Objektīvi pastāv arī variācija laikā. Ar to saprot pazīmes nozīmes 
izmaiņu dažādos laika periodos (vai laika momentos), la ,  piemēram, ar 
laiku mainās vidējais paredzamais mūža ilgums, ilgtermiņa lietošanas 
preču kalpošanas ilgums utt.

Statistikas datu apstrādi sāk ar grupēšanu. Grupējot kopas vienības 
pēc vienas pazīmes, iegūstam sadalījuma rindu, bet, ja šī pazīme ir ne
pārtraukta — intervālu variācijas rindu kā sadalījuma rindas paveidu.

Sadalījuma rinda ir statistiskās kopas vienību sadalījums pēc kādas 
skaitliski vai atributīvi variējošas pazīmes, piemēram, nodarbināto sadalī
jums pēc mēneša darba samaksas. Sadalījuma rindas izveidošanas mērķis 
ir pētāmās statistiskās kopas galveno īpašību un likumsakarību izpēte.

Sadalījums — pētāmās statistiskās kopas īpašība, kuru raksturo ko
pas vienību skaita grupējums pēc kādas skaitliski vai atributīvi variējošas 
pazīmes. Variējošā pazīme — pazīme, kurai piemīt datu dažādība.

Pazīmes skaitliskos lielumus, kuri ir kopas vienībām, sauc par 
variantēm. Variante (lat. varians, variantis — mainīgs) — atsevišķu kopas 
vienību pazīmes vērtības.

Variācijas pastāvēšana kopas atsevišķām vienībām ir saistīta ar dau
dzu faktoru ietekmi uz pazīmes veidošanās līmeni. Bieži šie faktori anali
zējamā rādītāja līmeni var ietekmēt dažādos virzienos. Piemēram, cenu 
pazemināšanās celtniecības materiāliem veicina cenas samazināšanos dzī
vokļa vienam kvadrātmetram, bet pieprasījuma pieaugums pēc dzīvok
ļiem paaugstina šo cenu utt. Dažādu faktoru kopējās ietekmes rezultātā 
veidojas dzīvokļa viena kvadrātmetra cena noteiktā laikā. Bet ir vēl viena 
faktoru grupa — ekoloģiskā situācija dažādos pilsētas rajonos, kas ietek
mē cenas variāciju pilsētas dažādos rajonos.

Tāpēc, analizējot dažādu rādītāju variāciju, var izdalīt divas faktoru 
grupas, kuras ietekmē pētāmās kopas vienību pazīmes līmeni un nosaka 
pazīmes lieluma atšķirību pastāvēšanu atsevišķām kopas vienībām. Pirmo 
grupu veido faktori, kuri ir kopēji visām pētāmās kopas vienībām. Otro 
grupu veido faktori, kuri ir raksturīgi kopas konkrētām vienībā un to in
dividuālo īpatnību noteicošie.

Kopas atsevišķu vienību pazīmju variācijas pakāpes un rakstura iz
pēte ir viens no svarīgākajiem jautājumiem jebkurā statistiskā pētījumā. 
Attīstības procesa vadīšana vēlamā virzienā prasa noteikt ne tikai tās vai 
citas pazīmes pirmās un otrās grupas faktoru nozīmi, bet arī katras grupas 
atsevišķu faktoru nozīmi. Lai atrisinātu šo uzdevumu, statistika lieto spe
ciālas variāciju izpētes metodes, kuras pamatojas uz rādītāju sistēmas
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izmantošanu, ar kuras palīdzību mēra variāciju. Tātad sadalījumu iegūst 
grupēšanas rezultātā un tā rezultātus parāda tabulas vai grafiskā attēla 
veidā.

Sadalījuma tabula. Tabula, kas parāda variējošās pazīmes saistību ar 
tās biežumiem.

Ārējā izvietojuma ziņā sadalījuma rinda atgādina grupējumu, jo arī 
grupēšanā pētāmo vienību kopu pēc kādas būtiskas variējošas pazīmes 
sadala noteikta skaita grupās. Tāpēc sadalījuma rindas dažkārt dēvē par 
elementāriem grupējumiem. Taču īstenībā sadalījuma rinda un grupē
jums nav identiski jēdzieni. Katram no tiem ir savas raksturīgas īpašības 
un noteikta loma statistiskajā analīzē.

Atšķirībā no grupējuma, kura saturs var būt pēc vajadzības plašs, jeb
kura sadalījuma rinda sastāv tikai no diviem elementiem:

♦ pazīmes skaitliskajām vai atributīvajām nozīmēm jeb variantēm, 
pēc kurām sadala pētāmo kopu;

♦ norādes par to, cik vienībām piemīt tā vai cita sadalītājpazīmes no
zīme jeb cik liels ir varianšu biežums.

Pēc variācijas rakstura izšķir diskrētās un nepārtrauktās pazīmes.
Diskrēts (lat. discretus) — no atsevišķām daļām sastāvošs; tāds, kam 

ir pārtraukums. Diskrēts lielums — lielums, starp kura atsevišķām vērtī
bām ir tikai galīgs citu tā vērtību skaits, pretstats — nepārtraukts lielums. 
Diskrēta pazīme ir konkrēta, no citām šīs rindas pazīmēm atdalīta un 
atšķirīga vērtība. Piemēram, diskrētas pazīmes ir bērnu skaits ģimenē, ie
dzīvotāju vecums, tautība utt. Nepārtrauktas pazīmes var atšķirties viena 
no otras ar ļoti mazu lielumu un noteiktās robežās var pieņemt jebkuru 
lielumu. Piemēram, strādājošo darba samaksa, mājsaimniecību izdevumi 
utt.

Sadalījuma rindas variantes parasti ir pozitīvi skaitļi, jo sabiedrisko 
parādību pazīmes, piemēram, mēneša darba samaksa, produkcijas ap
joms utt. nav negatīvi skaitļi.

Savdabīga nozīme ir nulles variantei, kura arī dažkārt nav iespējama 
(piemēram, cilvēku skaits ģimenē), bet kura daudzos gadījumos reāli pa
stāv un izsaka īpašu pētāmās pazīmes saturu. Ta, piemēram, izveidojot cil
vēku sadalījumu pēc vecuma (nodzīvoto gadu skaita), nulles variante iz
teiks to cilvēku vecumu, kas vēl nav nodzīvojuši līdz pilnam vienam ga
dam utt.

Sadalījuma biežumi. Kopas vienību absolūtais vai relatīvais skaits, 
kuram piemīt sadalītājpazīmes nozīme.
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Ja statistiskie dati ir bez jebkādas sistematizācijas, tad veidojas datu 
sākotnējā rinda. Ja pazīmes nozīmju skaits ir ļoti liels, sākotnējā rinda kļūst 
grūti uztverama. Pirmais solis sākotnējās rindas sakārtošanā ir tās ranžē- 
šana.

Ranžēšana ir statistikas un cita veida informācijas sistematizēšanas 
vispārējs paņēmiens, tās sakārtošana kvantitatīvā vai kvalitatīvā nozīmī
guma ziņā noteiktā, parasti:

• augošā kārtībā (tiešais ranžējums);
• dilstošā kārtībā (ačgārnais ranžējums).

Pazīmes nozīme jeb 
variante x

Ranžēta rinda
augošā kārtībā dilstoša kartībā

x4 X, *5
*3 *2 *4
*1 *3 *3
*2 *4 *2
*5 x5 *1

Ranžēts statistikas materiāls ir daudz labāk izprotams, norāda uz no
teiktām likumsakarībām, kā arī sekmē likumsakarību atklāšanu gadīju
mos, kad tiek lietotas citas statistiskās vispārināšanas metodes un paņē
mieni.

Atkarībā no tā, vai grupēšanas pamatā ir kvalitatīvā vai kvantitatīvā 
pazīme, izšķir divu veidu sadalījuma rindas:

♦ atributīvās;
♦ variācijas.
Sadalījuma rindas, kuras sakārtotas pēc kvalitatīvas pazīmes, sauc par 

atributīvām sadalījuma rindām. Atributīvās sadalījuma rindas ir iedzīvotā
ju sadalījums pēc dzimuma, nacionalitātes, profesijas utml.

Sadalījuma rindas, kuras sakārtotas pēc kvantitatīvas pazīmes, sauc 
par variācijas sadalījuma rindām. Tas vai citas pazīmes lielums kopas at
sevišķām vienībām atšķirīgs. Šādu pazīmes lieluma atšķirību sauc par va
riāciju. Variācijas sadalījuma rindas ir iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma, 
bērnu skaita ģimenē, strādājošo sadalījums pēc mēneša darba samaksas
u. tml.

Pēc pētāmās pazīmes rakstura un varianšu izkārtojuma veida sadalī
juma rindas iedala:
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♦ diskrētās;
♦ intervālu.
Sadalījuma rindas izveidošanas paņēmieni diskrētām un nepārtrauk

tām pazīmēm ir atšķirīgi.
Lai izveidotu diskrētu sadalījuma rindu ar nelielu varianšu skaitu, ne

pieciešams uzskaitīt visas pazīmes lieluma esošās variantes, un pēc tam 
saskaitīt katras variantes atkārtošanās biežumu.

Diskrētā sadalījum a rindā katrai variantei ir diskrēta, t. i., konkrēta, 
no citām šīs rindas variantēm atdalīta un atšķirīga nozīme.

Gadījumos, kad diskrētas pazīmes varianšu skaits ir pietiekoši liels, 
kā arī pie nepārtrauktas pazīmes variācijas analīzes, kad atsevišķu vienību 
pazīmju lielumi vispār var neatkārtoties, veido intervālu sadalījuma 
rindas.

Intervālu sadalījuma rindā konkrētās variantes apvieno noteikta 
garuma jeb plašuma intervālos (tālāk tekstā — garuma intervālos).

Intervāls (lat. intetvallum — attālums, atstarpe) — kopas vienību va
riējošās pazīmes lielumi, kuri atrodas noteiktās robežās. Katram inter
vālam ir savs garums, apakšējā robeža (*,) un augšējā robeža (x2), vai arī 
viena no tām, piemēram, *, - * 2, līdz * t; x 2 un lielāks. Tātad intervālu sa
dalījuma rindas ir variācijas rindas, kurās uzrādītas nevis atsevišķas va
r ian te s* ,,^ , • -*„, bet varianšu intervāli*, - * 2;*2- * 3, ...*„_ , -*„•

Diskrēta sadalījuma rinda Intervālu sadalījuma rinda
variante variantes biežums variante variantes biežums

f; X, fi
*1 U * j - * 2 / 1

*2 h * 2  * 3 / 2

*3 / 3 *3-*4 /3

*4 /4 *4 - * 5 /4

*5 f s * 5 - * 6 /5

fn 1 1

fn

E Z f = n I Z f = n

Atkarībā no statistikas materiāla izvērsuma pakāpes iespējams veidot:
♦ diferencētu sadalījuma rindu;
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♦ integrētu sadalījuma rindu;
♦ jauktu sadalījuma rindu.
Diferencētā sadalījuma rindā kā patstāvīgas parāda pētāmās pazīmes 

visas statistiski vai atributīvi variējošās nozīmes, kādas tās konstatētas 
(fiksētas) statistiskās novērošanas procesā. la , piemēram, pēc iedzīvotāju 
skaitīšanas var izveidot diferencētu skaitlisku iedzīvotāju sadalījuma rindu, 
kurā par variantēm ņemti visi vecumi (nodzīvoto gadu skaits) utt.

Integrētā sadalījuma rindā paplašina sadalījuma mērogu, un pirms 
tās izveidošanas sākotnējo materiālu tipizē, radot noteikta plašuma vien
dabīgu konkrēto varianšu apvienojumus (kopas), kurus pieņem par integ
rēta sadalījuma rindas variantēm. Tā, piemēram, izveidojot iedzīvotāju 
sadalījumā pēc to vecuma šādu viendabīgu vecumu apvienojumus — zī
daiņi, pirmsskolas vecums, skolas vecums, darbspējas vecums, virs darb
spējas vecums (pensijas vecums).

Kā sava veida diferencētas un integrētas sadalījuma rindas apvieno
jums ir jaukta sadalījuma rinda, kurā diferencēti parāda analīzes ziņā 
galvenās un svarīgākās variantes, bet mazāk nozīmīgās apvieno (integrē), 
là , piemēram, sastādot ģimeņu sadalījuma rindu pēc lieluma, mēdz lietot 
šādas variantes: 2, 3, 4, 5 un vairāk cilvēku ģimenes. Līdzīgi rīkojas, arī iz
veidojot atributīvu jaukta sadalījuma rindu.

Intervāla sadalījuma rindās to tālākās apstrādes aspektā visieteicamāk 
ir izveidot vienāda garuma intervālus. Taču daudzu sarežģītu sabiedrisko 
parādību analīzē, nosakot intervālu garumu un skaitu, nevar rīkoties for
māli. Jācenšas saglabāt pētāmās pazīmes variācijas īpatnības visā tās pār
maiņu apgabalā un tāpēc bieži vien sadalījuma rindā nepieciešams veidot 
dažāda garuma intervālus, it sevišķi, ja sadalāmā kopa nav kvalitatīvi īsti 
viendabīga.

Veiksmīgi izveidotā sadalījuma rindā parasti ir saskatāms noteikts 
vienību koncentrējums. Nav vēlams, ka rindas ietvaros izveidojas tukšas 
vietas «robi» vai citādas neraksturīgas un analīzi traucējošas novirzes no 
rindas vispārējā, likumsakarību norādošā rakstura.

Varianšu biežumi var būt:
• absolūtie lielumi, kurus simboliski parasti apzīmē ar burtu f;
• relatīvie lielumi, kurus apzīmē ar burtu w.
Absolūtie biežumi diskrētā sadalījuma rindā rāda, cik vienībām sada

lāmajā kopā piemīt attiecīgā variantes nozīme. Varianšu biežumu summa
k /  k \  

ir vienāda ar pētāmās kopas vienību skaitu vai n ^ f = n  Lkur
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k  — pazīmes nozīmju varianšu skaits.
Relatīvos biežumus iegūst, dalot konkrētās variantes absolūto biežu

mu ar sadalījuma visu biežumu summu, resp., kopas vienību skaitu

Relatīvie biežumi rāda, kādai daļai jeb cik procentiem (w% =  w  x 100) 
no visām sadalījuma kopas vienībām piemīt uzrādītā variantes nozīme.

Intervālu sadalījuma rindā varianšu biežumu vietā rodas intervālu 
biežumi un tie izsaka, cik vienībām vai kādai daļai vienību sadalāmajā ko
pā piemīt visā attiecīgajā intervālā aptvertās variējošās pazīmes nozīmes.

Intervālu biežumi ir atkarīgi ari no tā vai cita intervāla garuma un tā
pēc analīzes un salīdzināšanas nolūkā dažāda garuma intervālu sada
lījuma rindā līdz ar intervālu biežumiem aprēķina arī intervālu blīvumus.

Intervāla blīvums ir kopas vienību skaits uz variējošas pazīmes inter
vāla garuma vienu vienību.

Intervāla absolūto un relatīvo blīvumu aprēķina, dalot intervāla ab
solūto b iežum u/vai intervāla relatīvo biežumu w  ar intervāla garumu A.

Intervāla absolūtais blīvums rāda, cik attiecīgajā intervālā ir kopas 
vienību, rēķinot uz šī intervāla garuma vienu vienību.

Ir tiešie un uzkrātie biežumi. Varianšu tiešie biežumi izsaka kādas 
konkrētas variantes atkārtošanās reižu skaitu. Varianšu uzkrātos biežu
mus iegūst, secīgi summējot (uzkrājot) līdz kādai variantei šīs variantes 
un visu iepriekšējo varianšu biežumus.

Uzkrātos absolūtos un relatīvos blīvumus aprēķina, dalot uzkrātos 
biežumus ar attiecīgajiem uzkrātajiem intervālu garumiem.

Uzkrāto lielumu jeb kumulatīvo lielumu sadalījuma rinda

Variante Uzkrātie biežumi Intervālu Uzkrātie
xi garums Af intervālu

absolūtie E_/j. relatīvie Z wi garumi 2A(-

x i / , Wļ A, Ai
x2 / 1 + /2 W\ +  W2 ^2 A j +  A2
x 3 /1 +  /2 +  /3 Wļ +  W2 + A3 A ļ + A2 + A3

Xn M II s Z t v =  1 jeb 
100%

A„ SA

2 — — — —
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Uzkrātie biežumi tieša ranžējuma sadalījuma rindā raksturo, cik vie
nībām piemīt pazīmes nozīme, kas nav lielāka par tās variantes nozīmi, ar 
kuru saistīts attiecīgais uzkrātais biežums. Uzkrātie blīvumi savukārt rāda, 
cik kopas vienību ir uz tāda (paplašināta) intervāla garuma vienu vienību, 
kas veidots no variējošās pazīmes sākuma nozīmes līdz attiecīgā intervāla 
noslēdzošajai nozīmei.

Sadalījuma rindas, kuru izveidošanai izmanto faktiskos (tiešos) sta
tistiskās novērošanas materiālus, sauc par empīriskajām sadalījuma rin
dām jeb par empīriskiem sadalījumiem, kas statistikas praksē un publicē
jumos ir visparastākie un visplašāk sastopamie sadalījumi.

Statistikā sastopamas arī teorētiskās sadalījuma rindas (teorētiskie 
sadalījumi), kuras veidojas empīrisko rindu matemātiskas pārveidošanas 
(apstrādes) rezultātā atbilstoši noteiktam algoritmam.

Atkarībā no sadalījumā ietvertā kopas vienības raksturojošo pazīmju 
skaita sadalījuma rindas iedala:

♦ vienkāršās jeb viendimensijas;
♦ kombinētās jeb daudzdimensiju.
Vienkāršie (viendimensiju) sadalījumi rodas, sadalot kopu pēc kādas 

vienas variējošas pazīmes.
Kombinētie (daudzdimensiju) sadalījumi rodas, sadalot kopu vien

laikus pēc vairākām pazīmēm.
Statistikā sadalījuma rindas lieto, lai pētītu:
♦ kopas struktūru;
♦ sadalījuma raksturu(simetrisks, asimetrisks);
♦ sadalījuma izkliedētības vai koncentrētības pakāpi.

7.2. Variācijas sadalījuma rindas 
galvenie raksturotāji un grafiskie attēli

Dažādu variācijas sadalījuma rindu analīzei un raksturojum u 
salīdzināšanai lieto variācijas rindas vispārinošus rādītājus. Atkarībā no 
sadalījuma īpatnībām, kuras jāraksturo, vispārinošus rādītājus var iedalīt 
trīs grupās:

♦ sadalījuma centra (grupējuma centra) rādītāji;
♦ variācijas pakāpes rādītāji;
♦ sadalījuma formas rādītāji.
Sadalījuma rindas ir uzskatāmākas, ja tās attēlo grafiski. Parasti lieto
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vienu no trim sadalījuma rindu grafiskiem attēliem:
♦ poligonu;
♦ histogrammu;
♦ kumulātu.
Ar poligonu parasti attēlo diskrētas sadalījuma rindas. Poligons (fr. 

polygônos  — daudzstūru) — sadalījuma rindas grafiskais attēls, ko izvei
do, uz abcisas ass atliekot attēlojamās pazīmes vērtības un šajos punktos 
konstruējot abcisas asij perpendikulārus taisnes nogriežņus, kuru garumi 
ir proporcionāli pazīmes biežumiem, blakus esošo nogriežņu virsotnes sa
vieno ar taisnes nogriežņiem un iegūst poligonu. Tātad taisnleņķa koordi
nātu sistēmā uz abscisu ass izveido varianšu skalu, bet uz ordinētu ass — 
biežumu skalu. Ar punktiem attēlā atliek datus atbilstoši izraudzītajām 
skalām, bet ar taisnes nogriežņiem savieno atzīmētos punktus.

Histogrammu līdzīgi poligonam attēlo taisnleņķa koordinātu sistē
mā. Histogramma (gr. histos — stabs + gramma  — svītra, līnija) — sta
tistiskās novērošanas, eksperimenta rezultātu grafiskās attēlošanas veids. 
Atšķirība ir tā, ka histogrammai uz abscisu ass skalas atliek taisnes no
griežņus, kas atbilst intervālu plašumiem, un zīmē taisnstūrus, kuriem vie
na mala sakrīt ar atliktajiem nogriežņiem, bet otra mala ir proporcionāla 
vienāda plašuma intervālu absolūtajiem vai relatīvajiem biežumiem. Ar 
taisnes nogriežņiem savienojot taisnstūru augšējo malu viduspunktus, no 
histogrammas var izveidot poligonu.

Attēlojot grafiski intervālu sadalījuma rindu ar dažāda garuma inter
vāliem, uz ordinātu ass jāatliek nevis to faktiskie biežumi, bet intervālu 
blīvumu norādošie lielumi, nosacīti pieņemot, ka biežumu blīvums visā 
attiecīgajā intervālā ir vienāds.

Ar kumulātu attēlo diskrētas un intervālu sadalījuma rindas, kuru 
variantes ir saistītas ar uzkrātajiem biežumiem. Šajā gadījumā uz abscisu 
ass atliek diskrētu varianšu vai intervālu skaitliskās nozīmes, bet uz ordi
nātu ass — varianšu vai intervālu uzkrātos biežumus (absolūtos vai relatī
vos). Veidojot kumulātu intervāla sadalījuma rindai, pirmā intervāla 
apakšējā robeža atbilst biežumam, vienādam ar nulli, bet augšējā robeža — 
dotā intervāla visiem biežumiem. Otrā intervāla augšējā robeža vienāda 
ar uzkrāto biežumu, kas ir vienāds ar pirmo divu intervālu biežumu sum
mu utt.

Variācijas sadalījuma rindas attēlošana ar kumulātu ir īpaši piemēro
ta, ja jāsalīdzina variācijas sadalījuma rindas, kā arī ekonomiskos pētīju
mos, piemēram, analizējot ražošanas koncentrāciju.
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7.3 Sadalījuma centra rādītāji

Sadalījuma centra rādītāji ir:
♦ aritmētiskais vidējais;
♦ moda;
♦ mediāna.
Sadalījuma centra galvenais raksturotājs ir aritmētiskais vidējais, ku

ru aprēķina, pamatojoties uz visām pētāmās kopas vienībām. Bet atseviš
ķos gadījumos aritmētisko vidējo nepieciešams papildināt arī ar modālo 
lielumu un mediānu. Piemēram, produkcijas kvalitātes kontroles statisti
kā ērtāk ir izmantot mediānu, bet ne aritmētisko vidējo tāpēc, ka ranžētā 
sadalījuma rindā mediānas noteikšana neprasa speciālus aprēķinus. Bez 
tam mediānas lielumu neietekmē rindas galējās nozīmes, lielumi. Ari 
sadalījuma rindās ar atvērtiem intervāliem lietderīgāk sadalījuma centra 
kvalitātes raksturošanai izmantot modu un mediānu. Modu lieto, lai 
pētītu iedzīvotāju pieprasījumu pēc patēriņa precēm (piemēram, pēc 
apaviem, apģērbiem utt.), kad nepieciešams noteikt izmēra modālo lielu
mu, t. i., izmēru, pēc kura ir vislielākais pieprasījums. Sadalījuma centra 
rādītāju aprēķināšana diskrētām un intervālu sadalījuma rindām ir atšķi
rīga.

Kā jau tika uzsvērts, sadalījuma centra galvenais raksturotājs ir arit
mētiskais vidējais lielums. Vidējo lielumu jēdzieni un to aprēķināšana ir 
apskatīta 6. nodaļā. Šajā nodaļā apskatīsim sadalījuma centra rādītāju ap
rēķināšanu variācijas rindai.

Diskrētai sadalījuma rindai aritmētisko vidējo aprēķina pēc for
mulas:

T  X . f .
_ X l f i + * 2 f 1 + -  +  X j  

/1 +/2 +•■■ + /«
1*1

kur: Xļ — pazīme jeb variante;
/1  — variantes biežums.

Atšķirībā no aritmētiskā vidējā, kura aprēķināšana pamatojas uz 
pazīmes visu nozīmju varianšu izmantošanu, moda un mediāna raksturo 
varianšu lielumus, kuras ieņem noteiktu stāvokli ranžētā variācijas rindā. 
Tas ir konkrētas variantes, kuras izsaka zīmīgu stāvokli sadalījuma rindā.

Moda (lat. modus  — mērs, veids). Variante ar vislielāko absolūto vai
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relatīvo biežumu jeb svaru sadalījuma rindā, piemēram, darba samaksa, 
kādu saņem lielākais skaits nodarbināto; visbiežāk sastopamais (visrak
sturīgākais) ģimenes lielums utt.

Modās praktiskā aprēķināšana atkarīga no tā, vai sadalījuma rinda ir 
diskrētu varianšu rinda vai intervālu rinda. Diskrētā sadalījuma rindā 
moda nav jāaprēķina, bet jāatrod un jānolasa variante ar vislielāko bie
žumu.

Moda ir raksturīga tādam sadalījumam, kurā ir skaidri izteikts varian
šu biežumu koncentrējums. Ja visām sadalījuma rindas variantēm ir apmē
ram vienāds biežums (nav visbiežāk sastopamās variantes), tad nav arī 
modās. Dažreiz sadalījuma rindā sastopami divi vai pat vairāki pazīmes 
skaitlisko nozīmju koncentrācijas punkti, la , piemēram, ja apvieno vienā 
sadalījumā visus pārdotos vīriešu un sieviešu apavus, parasti ir divi visbie
žāk sastopamie apavu izmēri — divas modās. Viena no tām izsaka visiz
platītāko vīriešu apavu izmēru, otra — visizplatītāko sieviešu apavu izmē
ru. Bimodālie sadalījumi liecina par tajos ietverto vienību kvalitatīvu ne- 
viendabīgumu. Tie sarežģī pētījuma gaitu, tāpēc tos nepieciešams pārvei
dot, iegūstot viendabīgu statistisko kopu.

Mediāna (lat. mediana  — vidējā). Variante, kas atrodas augošā vai 
dilstošā kārtībā sakārtotas sadalījuma rindas vidū. Mediāna dala sadalī
juma rindu divās vienādās daļās. Ja sadalījuma rindā kopas vienības sa
kārtotas varianšu skaitlisko lielumu augošā kārtībā, pa kreisi no mediānas 
visas vienības ir mazākas par mediānu vai vienādas ar to, bet pa labi no 
mediānas visas vienības ir lielākas par mediānu vai vienādas ar to. Šī ap
stākļa dēļ mediānai statistikā piemīt vispārinošas īpašības — tā ieņem 
neitrālu stāvokli gan attiecībā pret vienībām ar lielajām, gan attiecībā 
pret vienībām ar mazajām pētāmās pazīmes skaitliskajām nozīmēm.

Lai aprēķinātu mediānu diskrētai sadalījuma rindai, kuras locekļu 
skaits ir liels un no kuras dažādās variantes atkārtojas dažāda skaita rei
zes:

> jāizveido uzkrāto jeb kumulatīvo (absolūto vai relatīvo) biežumu rin
da;

> jānosaka mediānās vienības kārtas numurs;
> jānosaka mediānās vienības pazīmes skaitliskais lielums.
Kumulatīvā variācijas rinda — sakārtota variācijas rinda, kuras ab

solūtie vai relatīvie biežumi ir uzkrāti. Uzkrātos biežumus iegūst, secīgi 
summējot (uzkrājot) līdz kādai variantei šīs variantes un visu iepriekšējo 
varianšu biežumus.
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M ediānās vienības kārtas num uru atrod, kopas vienību skaitu dalot 
ar 2.

Me„r=ŽLL = 0.5%f.
Lai aprēķinātu mediānu, praktiski nav nepieciešams uzkrāto biežumu 

rindu izveidot līdz beigām. Pilnīgi pietiek, ja biežumu akumulāciju turpi
na tik ilgi, kamēr kāds uzkrāto biežumu rindas lielums pirmo reizi pār
sniedz mediānas kārtas numuru.

Šim lielumam atbilstošā variante ir mediāna.
Mediānas lielumu neietekmē sadalījuma rindas galējie lielumi, kuru 

skaitliskās nozīmes atsevišķos gadījumos ievērojami atšķiras no pārējo 
rindas lielumu skaitliskajām nozīmēm.

Bez sadalījuma centra rādītājiem aprēķina arī citus rādītājus, kas sa
kārtotu statistisko kopu dala četrās, piecās, desmit, simts vienādās daļās. 
Tas sauc par sadalījuma kvantilēm. Sadalījumu četrās daļās dala kvartiles, 
piecās — kvinteles, desmit — deciles.

Decile (lat. decem  — desmit) — pētāmās parādības pazīmes vērtības, 
kas dala sakārtotu variācijas rindu desmit vienādās daļās tā, ka katrā no 
tām nonāk 10% kopas vienību.

Kvartile (lat. quarta (pars) — ceturtā daļa, ceturtdaļa) — pētāmās 
parādības pazīmes vērtības, kas dala sakārtotu variācijas rindu četrās vie
nādās daļās tā, ka katrā no tām nonāk 25% kopas vienību.

Pirm ā kvartile — pazīmes vērtība, par kuru sakārtotā variācijas rindā 
25% no kopas vienībām ir reģistrētas mazākas vērtības.

O trā kvartile — pazīmes vērtība, par kuru sakārtotā variācijas rindā 
50% kopas vienībām ir reģistrētas mazākas vērtības. O trā kvartile ir vie
nāda ar mediānu.

TVešā kvartile — pazīmes vērtība, par kuru sakārtotā variācijas rindā 
75% kopas vienībām ir reģistrētas mazākas vērtības.

Kvartiles apzīmē ar latīņu burtu Q un katras kvartiles numura skaitli. 
Kvartiles aprēķina tādā veidā, ka 25% kopas vienību būs mazākas par 
pirmās kvartiles Q x lielumu, 25% atradīsies robežās starp Q x un otro Q 2 
kvartili, 25% atradīsies robežās starp otro Q 2 un trešo Q 3 kvartili un 
pārējie 25% pārsniedz trešo Q 3 kvartili.

Sadalījuma daļas, grupas, kas atrodas starp divām blakus esošām 
kvartilēm, sauc par kvartiļu grupām, starp divām decilēm — par deciļu 
grupām utt. Visās kvartiļu grupās ir 25% no kopas vienību skaita, deciļu 
grupās — 10% no kopas vienību skaita utt. Līdz ar to visas šādi izdalītas 
grupas ir vienādi reprezentatīvas.
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Lai aprēķinātu pirmo, otro un trešo kvartili sadalījuma rindai, 
izveido uzkrāto (absolūto un relatīvo) biežumu rindu. Pēc tam nosaka 
pirmās, otrās un trešās kvartiles vienības kārtas num uru

QWr = 0 . 2 5 %  f , Q 2Nr = 0 . 5 0 %  f Q Wr =0.75 £ /

un tikai pēc tam nosaka Q {, Q 2 un Q3 kvartiles pazīmes skaitlisko lielumu 
(atbilstošo varianšu lielumus). Līdzīgi var aprēķināt deciles. Deciļu gru
pējumā tik liela nozīme nav deciļu lielumiem, kas nodala vienu deciles 
grupu no otras, kā pašām deciļu grupām. Šīm grupām var aprēķināt gru
pu vidējos un grupu variācijas rādītājus, pretstatīt vienu grupu otrai utt., 
iegūstot plašu un vispusīgu materiālu par kopas sadalījumu. Katrai deci
les grupai var aprēķināt arī kādu citu ar grupēšanas pazīmi saistītu pazīm
ju vidējos lielumus. Sakārtojot šādu materiālu tabulā, iegūst deciļu analī
tisko grupējumu, kurš tāpat kā parastais analītiskais grupējums rāda sa
karību esamību un raksturu starp grupējumā ietvertajām pazīmēm.

Piemērs. Studentu sadalījums pēc vecuma.

Vecums,
gadi

Studentu skaits Uzkrati biežumi

x,f:
absolūtie
biežumi,

cilv.

relatīvie
biežumi,

%

absolūtie,
cilv.

relatīvie,
%

18 40 4 40 4 720
19 100 10 140 14 1 900
20 200 20 340 34 Gi 4 000
22 350 35 690 69 M 0M e =  e 2 7 700
24 280 28 970 97 G3 6 720
28 30 3 1000 100 840

Kopā 1000 100 X X 21 880

Aprēķināsim sadalījuma centra rādītājus:
• studentu vidējais vecums ir:

-  2188 1 ,0  j-x  = ------ = 21.9 gadi;
1000

• studentu vecuma:
• M 0 ir 22 gadi (variante ar vislielāko biežumu, t. i., 350 studenti vai 

35%);
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• Qļ  ir 20 gadi (ļ21Nr =  0-25 x 1000 =  250 students vai 
0.25 x 100% =  25%);

• Q 2 =  M e ir 22 gadi (<22Nr = 0-5 x 1000 =  500 students vai 
0.5 x 100% = 50%);

• <23 ir 24 gadi (Q3 Nr =  0.75 x 1000 =  750 students vai 
0.75 x 100% =  75%).

Studentu sadalījums ir simetrisks, jo studentu vidējais vecums ir vie
nāds ar studentu vecuma modu un mediānu: x =  M Q =  M e , tas ir 
21.9 « 22 =  22 gadi. No kopējā studentu skaita 25% studentu ir 20 gadu 
vecumā un jaunāki, un 25% studentu ir 24 gadu vecumā un vecāki.

Lai sadalījuma centra rādītājus aprēķinātu intervālu sadalījuma rin
dai, vispirms jānosaka modālais intervāls un intervāls, kurā ietilpst mediāna.

Intervālu sadalījuma rindai aritmētisko vidējo aprēķina pēc formu-

kurx(’ —  intervāla vidējā nozīme.
Intervālu sadalījumu rindā jānosaka modās jeb modālais intervāls. Par 

modālo intervālu sadalījuma rindā sauc intervālu ar vislielāko biežumu.
Intervālu sadalījuma rindai modu aprēķina pēc formulas (tās pamatā 

ir hipotēze, ka sadalījums intervālu ietvaros ir vienmērīgs):

kur M o — moda;
x 0 — modālā intervāla apakšējā robeža;
A — modālā intervāla garums; 
f M —  modālā intervāla biežums; 
f Mo _ ļ — pirmsmodālā intervāla biežums; 
f M + j — pēcmodālā intervāla biežums.

Ja intervālu sadalījuma rindai ir dažāda garuma intervāli, tad aprē
ķinot modu, jālieto nevis attiecīgo intervālu tiešie biežumi, bet gan to blī
vumi.

Lai atrastu mediānu intervālu sadalījuma rindai, vispirms ir jāatrod 
mediānas jeb  medianālais intervāls. To atrod, izmantojot kumulatīvo

las:

x[f l + x 1f 2 +.. .  + xnf n 

fl +/2 + -  + /«
X

/ = 1
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variācijas rindu. Mediānas intervāls ir tas, kurā uzkrātie absolūtie bie
žumi pirmo reizi pārsniedz pusi no kopas vienību skaita vai kurā uzkrātie 
relatīvie biežumi pirmo reizi pārsniedz 50%. Tālāk pieņem, ka mediānas 
intervāla ietvaros variantes sadalās vienmērīgi. Tas dod pamatu izmantot 
formulu:

0-5 S / - V ,Me = *0 +A-
fM

kur M e — mediāna;
x0 — mediānas intervāla apakšējā robeža;
A — mediānas intervāla garums;

— uzkrātais biežums intervālā, kas atrodas pirms mediānas 
intervāla; 

f M — mediānas intervāla biežums;

X /— kopas vienību skaits.
Ja sadalījums ir pilnīgi simetrisks, mediāna un aritmētiskais vidējais ir 

vienādi, bet ja nesakrīt, tad tas nav simetrisks. Izmantojot šo īpašību, var 
aprēķināt samērā vienkāršus sadalījuma asimetrijas rādītājus.

Lai aprēķinātu katras kvartiles lielumu, vispirms jānosaka pirmo, ot
ro un trešo kvartili saturošie intervāli. Tos atrod, izmantojot kumulatīvo 
variācijas rindu, tas ir, uzkrātos absolūtos vai relatīvos biežumus.

Pirm ās kvartiles intervāls ir tas, kurā uzkrātie absolūtie biežumi pir
mo reizi pārsniedz vienu ceturto daļu no kopas vienību skaita vai kurā uz
krātie relatīvie biežumi pirmo reizi pārsniedz 25%.

Otrās kvartiles intervāls ir tas, kurā uzkrātie absolūtie biežumi pirmo 
reizi pārsniedz pusi no kopas vienību skaita vai kurā uzkrātie relatīvie 
biežumi pirmo reizi pārsniedz 50%.

Trešās kvartiles intervāls ir tas, kurā uzkrātie absolūtie biežumi pir
mo reizi pārsniedz trīs ceturtdaļas no kopas vienību skaita vai kurā uzkrā
tie relatīvie biežumi pirmo reizi pārsniedz 75%.

Intervālu sadalījuma rindai kvartiles aprēķina pēc formulām, kuras ir 
izveidotas līdzīgi mediānas formulai.

Pirmo kvartili aprēķina pēc formulas:

0 ,2 5 V /
Q \ = X q i + A ,---------------- S-!-

J Q \
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Otro kvartili aprēķina pēc formulas:
0 , 5 Y  f - S 02 , 

q 2 = x Q 2 + a 2 ^ ± - —
J Q 2

O trā kvartile = Me
Trešo kvartili aprēķina pēc formulas:

0,75Y  f - S m ,
Q3 = X 0 3 + A3------

Jq3
kur X Q — intervāla apakšējā robeža, kurā atrodas attiecīgi pirmā, 

otrā vai trešā kvartile;
A — pirmās, otrās vai trešās kvartiles intervāla garums;
2 / — kopas vienību skaits;
S q _, — uzkrātais biežums intervālā, kas atrodas attiecīgi pirms 

pirmās, otrās vai trešās kvartiles;
f Q — attiecīgi pirmās, otrās vai trešās kvartiles intervāla biežums. 

Pirmās deciles intervāls ir tas, kurā uzkrātie absolūtie biežumi pirmo 
reizi pārsniedz vienu desmito daļu no kopas vienību skaita vai kurā uzkrā
tie relatīvie biežumi pirmo reizi pārsniedz 10%, otrā decile — 20%, trešā 
decile — 30%, ceturtā decile — 40%, piektā decile — 50%, sestā decile — 
60%, septītā decile — 70%, astotā decile — 80% un devītā decile — 90%. 

Deciles intervāla ietvaros aprēķina pēc interpolācijas formulas:

o . i ^ z - v ,
^1 — XD, + A, X ,

/ d,
k u rj^  — intervāla apakšējā robeža, kurā atrodas attiecīgi pirmā, otrā 

utt. decile;
A —  attiecīgi pirmās, otrās utt. deciles intervāla garums;
£ / — kopas vienību skaits;
SD _ j — uzkrātais biežums intervālā, kas atrodas attiecīgi pirms 

pirmās, otrās utt. deciles; 
f Dļ — attiecīgi pirmās, otrās utt. deciles intervāla biežums.
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Piemērs. Gaļas un gaļas produktu patēriņš ģimenēs.
Patēriņš,

kg
Ģimeņu 
skaits, %

Intervālu 
vidējās 

nozīmes, kg

x f Uzkrātie
biežumi,

%
20—30 13 25 325 13
30—40 15 35 525 28
40—50 25 45 1 125 53 m 0, m c, q 2
50— 60 16 55 880 69
60—70 15 65 975 84 e 3
70— 80 8 75 600 92
80—90 6 85 510 98

90— 100 2 95 190 100
KOPA 100 — 5 130

Gaļas un gaļas produktu vidējais patēriņš ģimenē 

_ 5130
100

= 51.3 kg

Gaļas un gaļas izstrādājumu patēriņa ģimenē:
• moda

M 0 =40 + 10x------------------------ = 45.3 kg
(25-15)+  (25-16)

pirmā kvartile

Q, = 30 + 10x0-25xl0Q 13 =30  8 kg 
15

otrā kvartile un mediāna

Q2 = Me =40 + 10xQ'5xlQ° 28 =48.8 kg 
25

• trešā kvartile

<23 =60 + 1 0x °'75XlQQ~ 69 = 64.0 kg 
3 15 6

Ģimeņu sadalījums pēc gaļas un gaļas produktu patēriņa ir nevien
mērīgs, jo , M 0 un M, būtiski atšķiras.
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Modu un mediānu var attēlot grafiski. Mediānu nosaka pēc kumulā- 
tas. Modu nosaka pēc sadalījuma histogrammas.

Kumulāta ir kumulatīvās variācijas sadalījuma rindas grafisks attēls, 
kas attēlo diskrētas un intervālu variācijas sadalījuma rindas, kuru varian
tes ir saistītas ar uzkrātiem biežumiem. Vispirms aprēķina vislielākās 
ordinātas augstumu, kura atbilst kopas vienību kopējam skaitam un pēc 
tam to dala uz pusēm. Caur iegūto punktu novelk taisni paralēli abcisu asij, 
līdz tā krustojas ar kumulāti. Abcisu ass punkts, kur to krusto no krust
punkta uz leju novilkta taisne, ir mediāna.

Modu nosaka pēc sadalījuma histogrammas, kas attēlo novērošanas 
rezultātu sadalījumu pa variantes intervāliem un variantes biežumiem.

Tādēļ modālā taisnstūra labo virsotni savieno ar iepriekšējā taisnstūra 
labo augšējo stūri, bet modālā taisnstūra kreiso virsotni — ar nākošā taisn
stūra kreiso augšējo stūri.

Abcisas punkts, kur to šķērso uz leju novilkta taisne, ir sadalījuma 
moda.

7.4 Pazīmes variācijas rādītāji

Pētot sabiedrisko parādību un procesu statistiskās likumsakarības, 
nepietiek vienīgi aprēķināt aritmētiskos vidējos lielumus. Kā zināms, arit
mētiskie vidējie izsaka parādību būtiskos, raksturīgos līmeņus un stāvok
ļus, kas kopīgi visām pētījumā aptvertajām vienībām. Bet divas sadalīju
ma rindas, kurām ir vienāds aritmētiskais vidējais lielums, var būtiski a t
šķirties pēc pētāmās pazīmes lieluma svārstīguma (variācijas) pakāpes. Ja 
pazīmes individuālās nozīmes maz atšķiras viena no otras, tad aritmētis
kais vidējais rādītājs pietiekoši labi raksturos datu kopu. Ja sadalījuma 
rinda raksturojas ar ievērojamu pazīmes individuālo vērtību izkliedi, tad 
aritmētiskais vidējais nepilnīgi raksturo statistisko kopu un tā praktiskā 
lietošana ir ierobežota.

Jebkurai statistiskai kopai objektīvi piemītoša īpašība ir pazīmes skait
lisko un atributīvo nozīmju individuālā atšķirība jeb  variācija. Variācija 
izteic sabiedrisko parādību svarīgas statistiskas likumsakarības un ir pat
stāvīgs statistiskās pētīšanas objekts. Lai aprēķinātu kopas pazīmju svār
stīguma pakāpi, statistikas teorija pamatojas uz matemātisko statistiku, 
kurā apskata vidējo lineāro novirzi, dispersiju, vidējo kvadrātisko novirzi, 
variācijas koeficientu. Bet šos rādītājus plaši lieto arī sociālo un ekono
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misko parādību analīzē. Viens no galvenajiem uzdevumiem variācijas 
statistiskajā pētīšanā ir izzināt tās lielumu. Mērīt variāciju nozīmē noteikt 
kopas vienību raksturojošās pazīmes skait lisko vērtību vienādības vai a t
šķirības pakāpi. Par variācijas plašumu parasti spriež pēc tā, cik lielā mē
rā sadalījuma rindas atsevišķās variantes koncentrētas vai izkliedētas ap 
aritmētisko vidējo.

Lai pētītu pazīmes variāciju, lieto dažādus absolūtos un relatīvos rā
dītājus. Svarīgākie variācijas absolūtie rādītāji ir:

♦ variācijas amplitūda jeb svārstības amplitūda;
♦ vidējā lineārā novirze;
♦ standartnovirze jeb vidējā kvadrātiskā novirze (tālāk tekstā — stan- 

dartnovirze).
Visvienkāršākais variācijas rādītājs ir variācijas amplitūda jeb svār

stības amplitūda.
Amplitūda (lat. ampli tudo  — plašums) — starpība starp mainīga lie

luma minimālo un maksimālo vērtību.
Variācijas amplitūda ir starpība starp kopas vienības pazīmes lielāko 

un mazāko novēroto skaitlisko vērtību. Apzīmējot šo rādītāju ar R v, var 
rakstīt, ka

J? ~  V —X*̂ max min’
kur*max— pazīmes lielākā vērtība, 

xmm — pazīmes mazākā vērtība.
Diskrētā sadalījuma rindā variācijas amplitūdu var noteikt tieši un 

precīzi, bet intervālu sadalījuma rindai variācijas amplitūdu var noteikt 
tikai aptuveni. Ja par pazīmes vērtību ņem pirmā intervāla apakšējo ro
bežu, bet par lielāko vērtību — pēdējā intervāla augšējo robežu, tad va
riācijas amplitūda ir nedaudz palielināta. Ja par šīm robežām ņem atbil
stošo intervālu vidējās nozīmes (intervālu centrus), variācijas amplitūda 
parasti ir nedaudz samazināta. Variācijas amplitūdas priekšrocība ir tā, ka 
to var viegli aprēķināt. Tomēr šim rādītājam ir arī zināmi trūkumi. To ie
teicams aprēķināt tikai viendabīgai kopai. Praksē to var lietot produkcijas 
kvalitātes kontrolē, jo raksturo kvalitātes svārstību lielumu.

Pazīmes variāciju precīzāk raksturo rādītāji, kurus aprēķinot, ņem vē
rā pazīmes visu vērtību svārstīgumu. l a  kā aritmētiskais vidējais ir kopas 
īpašību apkopojošais rādītājs, vairāki variācijas rādītāji pamatojas uz ko
pas atsevišķu vienību pazīmes lieluma novirzi no šī lieluma. Pie šādiem 
rādītājiem pieskaita:

♦ vidējo lineāro novirzi;
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♦ dispersiju;
♦ standartnovirzi.
Novirze no vidējā — starpība starp kopas pazīmes atsevišķiem lielu

miem un aritmētisko vidējo lielumu, kura ir variācijas aprēķina pamatā.
Vidējā lineārā novirze ir aritmētiskais vidējais no sadalījuma rindas 

atsevišķu novērojumu pazīmes variantu novirzēm no to aritmētiskā vidējā 
lieluma. Lai aprēķinātu vidējo lineāro novirzi, vispirms no katras sadalī
juma rindas variantes jāatņem  aritmētiskais vidējais, bet pēc tam iegūto 
algebrisko starpību absolūtās vērtības jāreizina ar attiecīgo varianšu bie
žumiem, reizinājums jāsummē un iegūtais rezultāts jādala ar kopas vienī
bu skaitu, t. i., ar rindas biežumu summu.

Tā kā pazīmes individuālo lielumu novirzes algebriskā summa no 
aritmētiskā vidējā lieluma vienmēr ir vienāda a r nulli, tad vidējās lineārās 
novirzes aprēķinā izmanto novirzes aritmētisko summu, tas ir, neatkarīgi 
no zīmes summē pazīmes individuālo noviržu lielumu absolūtās nozīmes. 
Diskrētai un intervālu sadalījuma rindai vidējo lineāro novirzi aprēķina:

X /  '
kur x  —  variante;

x  — pazīmes aritmētiskais vidējais;
/ —  variantes biežums;
2 / — kopas vienību skaits.

Vidējā lineārā novirze aptver visas sadalījuma rindas variantes. Šī ie
mesla dēļ tā pilnīgāk un stabilāk raksturo variāciju nekā variācijas ampli
tūdas rādītājs. Tomēr statistikas praksē vidējo lineāro novirzi lieto samērā 
maz.

Dispersija (lat. dispersus — izkliedēts, izkaisīts) — statistisko datu 
variācija ap visas kopas aritmētisko vidējo. To apzīmē ar s 2 vai a 2. Apzī
mējumu s 2 lieto, ja dispersiju aprēķina pēc izlases datiem, bet ģenerāl- 
kopas dispersiju apzīmē ar ct2.

Diskrētai un intervālu sadalījuma rindai dispersiju aprēķina pēc for-

(.x-x)2 f

Dispersiju statistikas teorijā var uzskatīt par noteikta veida variācijas 
etalonu. Tai ir svarīga patstāvīga teorētiska un praktiska nozīme. To var 
izmantot visur, kur nepieciešama variācijas lieluma vispārīga raksturošana.
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Dispersiju plaši lieto matemātiskajā statistikā; tā cieši saistīta ar izlases 
metodi, dispersijas analīzi, korelācijas rēķiniem utt. Grupu un starpgrupu 
aprēķina metode apskatīta 7.6. nodaļā.

Atšķirībā no standartnovirzes un vidējās lineārās novirzes dispersijai 
nav mērvienības. Ja lietotu mērvienības, dispersija būtu jāizsaka ar variē
jošās pazīmes mērvienības kvadrātu — kvadrātgadiem, kvadrātlatiem utt.

Lai iegūtu ekonomiski labi interpretējamu variācijas rādītāju, lieto 
standartnovirzi. Standartnovirze ir kvadrātsakne no sadalījuma rindas 
dispersijas. Standartnovirzei ir tāda pati mērvienība kā pazīmei.

Diskrētai un intervālu sadalījuma rindai standartnovirzi aprēķina pēc 
formulas:

Dispersija un standartnovirze — visplašāk lietojamie variācijas rādī
tāji. Tie ietilpst varbūtības teorijas teorēmās, ir matemātiskās statistikas 
pamats. Bez tam dispersiju var sadalīt pa sastāvdaļu elementiem un līdz 
ar to novērtēt dažādu faktoru ietekmi, kas nosaka pazīmes variāciju. Dis
persiju lieto korelatīvo sakarību ciešuma rādītāju izveidē, izlases novēro
jumu rezultātu novērtēšanā, dispersijas analīzē utt.

Piemērs. Banku peļņa, milj. Ls.
Peļņa, 

milj. Ls
Banku
skaits

/

Intervāla 
vidējā 

nozīme, 
milj. Ls

X

xf,  
milj. Ls \x ~ x \’ 

milj. Ls
|* ~ * \ f '  

milj. Ls
( ,  -  1 ) 7

0,5— 1,5 5 1,0 5,0 2,8325 14,1625 40.1155
1,6—2,6 6 2,1 12,6 1,7325 10,3950 18,0(1%
2,7—3,7 8 3,2 25,6 0,6325 5,0600 3,200«
3,8—4,8 9 4,3 38,7 0,4675 4,2075 1,9674
4,9—5,9 6 5,4 32,4 1,5675 9,4050 14,7426
6,0—7,0 6 6,5 39,0 2,6675 16,0050 42,69.Ui

Kopā 40 — 153,3 — 59,2350 120,7295

Banku peļņu un tās variaciju raksturo sekojoši absolūtie rādītāji:
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• banku vidējā peļņa
153 3

x  = -------= 3.8325 milj. Ls
40 J

• peļņas vidējā lineārā novirze

a  = 59 - 5°  =1.4809 milj. Ls 
40

• peļņas dispersija
a2 = 1207295 

40
• peļņas standartnovirze

cr = V3.0182 =1.7373 milj. Ls

Vidējā lineārā novirze un standartnovirze parāda, par cik vidēji svār
stās pazīmes lielums pētāmās kopas vienībām. Šajā piemērā peļņas lielu
ma svārstīguma vidējais lielums:

• pēc vidējās lineārās novirzes ir 1,4809 milj. Ls,
• pēc standartnovirzes ir 1,7373 milj. Ls.
Pēc vidējo lielumu mažoritātes īpašības standartnovirze vienmēr ir 

lielāka par vidējo lineāro novirzi. Mažoritāte (fr. majoritaire, majorité — 
vairākums, lat. maior  — lielāks — uz vairākumu attiecīgs; tāds, kas atka
rīgs no vairākuma). Ja pazīmes sadalījums ir tuvs normālam vai simetris
kam sadalījumam, tad starp standartnovirzi 5 un vidējo lineāro novirzi a  
pastāv savstarpēja likumsakarība:

standartnovirze =  1.25 x vidējā lineārā novirze 
a  = 1.25 x a

1.7373 « 1,25 x 1,4809 
vidējā lineārā novirze = 0.8 x standartnovirze 

a  =  0.8 x cr
1.4809 « 0.8 x 1.7373

Vidējā kvadrātiskā novirze parāda, kā izvietojas vienību galvenā masa 
attiecībā pret aritmētisko vidējo

Atbilstoši P. L. Čebiševa teorēmai (1821— 1894) var apstiprināt, ka 
neatkarīgi no sadalījuma formas 75% pazīmes nozīmju iekļūst intervālā 
x  ± 2 a ,  bet mazākais 89% no visiem pazīmes lielumiem nokļūst intervālā 
x  ± 3a ,  kur a — standartnovirze.

Aprēķinot variācijas amplitūdu, var neietvert no ranžētas sadalījuma 
rindas abiem galiem noteiktu vienādu skaitu vienību, kam piemīt variējo
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šas pazīmes zemākās un augstākās nozīmes. Ja vienību skaits nav liels, 
mēdz atmest vienu vienību ar vislielāko un vienu vienību ar vismazāko 
pazīmes nozīmi. No pietiekami liela vienību skaita var aprēķināt procen- 
tilās, decilās vai kvartilās variācijas amplitūdu, kad no ranžētas rindas 
abiem galiem variācijas amplitūdā neietver attiecīgi 1%, 10% vai 25% pa
zīmes nozīmju ziņā lielāko un mazāko vienību, tā zināmā mērā samazinot 
nejaušību radīto ietekmi.

Procentile — pētāmās parādības pazīmes vērtības, kas dala variācijas 
rindu 100 vienādās daļās tā, ka katrā no tām nonāk 1% kopas vienību.

Procentilās variācijas amplitūdu aprēķina:
K = P 99 - P v

kur: P 99 — deviņdesmit devītās procentiles lielums,
Pļ — pirmās procentiles lielums.

Kvartilās variācijas am plitūdu aprēķina:
Q  =  Q 3 - Q v

kur Q 3 — trešās kvartiles lielums,
Qļ  — pirmās kvartiles lielums.

Decilās variācijas am plitūdu aprēķina:
d  =  d 9 - d v

kur D g — devītās deciles lielums,
Dļ — pirmās deciles lielums.

Procentilās, decilās vai kvartilās variācijas amplitūdas rādītājiem ir arī 
sava patstāvīga izzinoša nozīme variācijas pētīšanā. Tā, piemēram, kvarti
lās variācijas amplitūda rāda, cik liela ir varianšu amplitūda pusei no visas 
kopas vienībām, tām, kuras atrodas ranžētas sadalījuma rindas vidusdaļā.

Ja par sadalījuma centra rādītāju izmanto mediānu, tad kopas pazī
mes variācijas raksturošanai lieto procentiļu, deciļu un kvartiļu vidējo no
virzi. So rādītāju var lietot arī variācijas amplitūdas vietā, lai izvairītos no 
trūkumiem, kas saistīti ar galējo lielumu izmantošanu.

Procentiļu vidējo novirzi aprēķina pēc formulas:
P  - P

a n =  ---
p 2

Kvartiļu vidējo novirzi aprēķina pēc formulas:

a  = ^ -
Q 2

Deciļu vidējo novirzi aprēķina pēc formulas:
D9 - D l

a D = ~ 2 ~
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Dalot procentilās, decilās vai kvartilās variācijas amplitūdu ar divi, 
iegūst lielumu, kas rāda, par cik pēc savas absolūtās nozīmes no mediānas 
caurmērā atšķiras tās varianšu nozīmes, kas piemīt 98%, 80% vai 50% 
ranžētas sadalījuma rindas vidusdaļā esošajām vienībām.

Izmantojot iepriekš dotos datus par banku peļņu, aprēķināsim kvar- 
tiļu lielumu rādītājus.

Peļņa, milj. Ls Banku skaits Uzkrātie biežumi, banku skaits
0,5— 1,5 5 5
1,6—2,6 6 11 2 ,
2,7—3,7 8 19
3,8—4,8 9 28 k  =  q 2
4 ,9 -5 ,9 6 34
6,0—7,0 6 40

Kopā 40 —

Banku peļņas variāciju raksturo šādi absolūtie un relatīvie radītāji:
• pirmā kvartile

2, =1.6 + 1.0x(a25><40) =2.433 milj. Ls 
6

• otrā kvartile un mediāna

Q2 = M e =3.8 + 1 .0x (a 5 x 4 0 ')~ 19 =3.911 milj. Ls

• trešā kvartile

Q3 =4.9 + 1 .0x (Q'75x40)~ 28 =5.233 milj. Ls 
6

• kvartiļu vidējā novirze
5.233-2.433 , „ T 

a Q = ------- -------- = 1.4 milj. Ls

Kvartiļu vidējā novirze (1.4 milj. Ls) ir ievērojami mazāka nekā stan- 
dartnovirze (1.7373 milj. Ls), jo atspoguļo pazīmes variāciju tikai variāci
jas apgabala centrālajā daļā (50% novērojumu), bet standartnovirze — 
visā variācijas apgabalā. Arī deciļu vidējā novirze ir mazāka par standart- 
novirzi.

Tā kā kvartiļu vidējo novirzi neietekmē pazīmes visu lielumu novirzes, 
tad to izmantošanu vajag ierobežot un lietot tikai tad, kad standartnovirzes
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aprēķināšana ir apgrūtināta vai neiespējama. To ieteicams lietot sadalīju
ma rindām ar atvērtiem intervāliem.

Variācijas relatīvie rādītāji. Vienas kopas dažādu pazīmju svārstīgu- 
ma salīdzināšanai vai arī vienas un tās pašas pazīmes svārstīguma salīdzi
nāšanai vairākās kopās ar dažādu aritmētiskā vidējā lielumu lieto variāci
jas  relatīvos rādītājus. Rādītājus aprēķina kā variācijas absolūto rādītāju 
attiecību pret aritmētisko vidējo vai mediānu.

Izmantojot variācijas absolūtā rādītāja nozīmē variācijas amplitūdu, 
vidējo lineāro novirzi, standartnovirzi un kvartiļu vidējo novirzi, aprēķina 
relatīvos svārstīguma rādītājus (parasti tos aprēķina procentos).

Variācijas koeficients raksturo variācijas relatīvo līmeni un to aprCķi 
na, dalot standartnovirzi ar aritmētisko vidējo.

Variācijas koeficientu statistiskajā analīzē var izmantot arī vidfijA lic 
ļuma būtiskuma un stabilitātes novērtēšanai. Jo lielāks ir pazīmes viiriA 
cijas koeficients, jo mazāka ir aritmētiskā vidējā kā parādības biltiNkd ll 
meņa vai stāvokļa izteicēja nozīme, un otrādi — mazs pazīmes varifleijiiN 
koeficients liecina par relatīvi stabilu un pētāmai kopai tip isk u  vidfijo lic 
ļumu.

Oscilācijas koeficientu aprēķina, dalot variācijas amplitūdu ar arit
mētisko vidējo. Oscilācija (lat. oscillum — šūpoles) — svārstība, nvAmII 
šanās, šūpošanās.

Relatīvo lineāro novirzi aprēķina, dalot vidējo lineāro novirzi ar arit
mētisko vidējo.

Kvartiļu variācijas koeficientu aprēķina, dalot kvartiļu vidfijo IlOVlr/l 
ar mediānu.

Deciļu variācijas koeficientu aprēķina, dalot deciļu vidējo novirsi ar 
mediānu.

Deciļu variācijas koeficients vienmēr būs lielāks nekā kvartiļu V ifli“ 
cijas koeficients, jo deciļu variācijas koeficients atspoguļo dažādību 10% 
novērojumu masā, kamēr kvartiļu variācijas koeficients — tikai 50% pn- 
matmasā.

Izmantojot iepriekš aprēķinātos datus par banku peļņu, apr6ķlllitiftt 
variācijas relatīvos rādītājus:

• variācijas koeficients
1 7373

k = x 100 = 45.3%
3.8325
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• relatīvā lineārā novirze
1.4809

k = —  x 100 = 38.6%
3.8325

• oscilācijas koeficients
7.0 -  0.5 

k =  x 100 = 169.6%
3.8325

• kvartiļu variācijas koeficients

k = x 100 = 35.8%
3.911

Kvartiļu variācijas koeficients (35,8%) ir mazāks par variācijas koe
ficientu (45,3%). Jāatzīmē, ka abi variācijas koeficienti ir lielāki par 33%, 
kas ir augšējā robeža, lai empīrisko sadalījumu varētu vērtēt kā tuvu nor
mālam sadalījumam.

Atbilstoši pētījuma mērķim var aprēķināt arī deciļu variācijas koefi
cientus.

Sadalījuma rindu variācijas analīzē mērķtiecīgi aprēķināt diferenciā
cijas rādītājus. Diferenciācija (lat. differentia — atšķirība) — veselā sada
līšanās, sašķelšanās, noslāņošanās dažādās daudzveidīgās formās un pa
kāpēs.

Ja dati ir sagrupēti, tad diferenciācijas raksturošanai var izmantot 
desmitās vai pirmās deciles attiecību. Kā jau tika iepriekš uzsvērts, deciles 
aprēķina pēc tādas pašas metodes kā kvartiles. Līdz ar to decilās diferen
ciācijas koeficientu aprēķina, dalot desmito decili ar pirmo decili.

7.5. Sadalījuma formas rādītāji

Parasti sadalījuma rindās var ievērot noteiktu atkarību starp variējo
šās pazīmes nozīmju biežumu izmaiņām. Variējošās pazīmes vērtībām pa
kāpeniski palielinoties, sadalījumu rindu biežumi palielinās, bet pēc kaut 
kāda maksimālā lieluma sasniegšanas rindas vidū samazinās. Tas liecina 
par to, ka variācijas rindas biežumi likumsakarīgi mainās sakarā ar variē
jošās pazīmes izmaiņām. Šādas variācijas rindu biežumu izmaiņas sauc 
par sadalījum a likumsakarībām.

Viens no variācijas sadalījumu rindu statistiskās izpētes mērķiem ir 
atklāt sadalījuma likumsakarības un noteikt to raksturu. Sadalījuma 
likumsakarības visspilgtāk izpaužas pie masveida pētījumiem, novēroju
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miem. Tāpēc galvenais ceļš sadalījuma likumsakarību atklāšanā ir variāci
jas rindu veidošana pietiekami lielai statistiskai kopai.

Bez tam liela nozīme sadalījuma likumsakarību atklāšanā ir pašas sa
dalījuma rindas pareizai uzbūvei. Tas vispirms attiecas uz sadalījuma op
timālo grupu skaita un intervāla garuma noteikšanu, pie kura sadalījuma 
likumsakarības parādās visskaidrāk.

Sadalījuma likumsakarības raksturo:
♦ parādības īpašības;
♦ kopējos apstākļus, kuri ietekmē pazīmes variācijas veidošanos.
Variācijas sadalījumu rindu analīzes galvenais uzdevums — sadalīju

ma patieso likumsakarību atklāšana, izslēdzot maznozīmīgus, nejaušus 
sadalījuma faktorus. Šo uzdevumu sasniedz, palielinot pētāmās kopas lie
lumu un vienlaicīgi samazinot rindas intervālu garumus.

No matemātiskās statistikas zināms, ja palielina kopas lielumu un sa
mazina grupējuma intervālu garumus un attēlo šos datus grafiski, tad sa
dalījuma poligons arvien vairāk tuvojas vijīgai līnijai, kura ir tās robeža un 
kuru sauc par sadalījuma līkni.

A r sadalījuma līkni saprot variācijas sadalījuma rindas biežumu gra
fisko attēlu nepārtrauktas līnijas veidā, kas funkcionāli saistīta ar varianšu 
izmaiņām.

Sadalījuma līkni uz poligona pamata var iegūt tikai hipotētiskā gadī
jum ā, kas atbilst bezgalīgi lielai kopai un bezgalīgi mazam sadalījuma rin
das intervālam. Tikai pie šiem idealizētajiem apstākļiem sadalījuma līkne 
atspoguļos funkcionālo sakarību starp variējošās pazīmes vērtībām un 
tām atbilstošiem biežumiem un parāda tā saucamo teorētisko sadalījumu.

Sadalījuma teorētiskā līkne ir līkne, kura atspoguļo dotā sadalījuma 
tipa kopējo likumsakarību tīrā veidā, izslēdzot nejaušu faktoru ietekmi.

Sadalījuma teorētiskā līkne no empīriskiem datiem iespējama tikai 
ideālā gadījumā. Tāpēc, veicot variācijas sadalījuma rindas analīzi, lietde
rīgi empīrisko sadalījumu novest līdz vienam labi zināmam teorētiskam 
sadalījuma veidam, kurus apskata matemātiskā statistikā.

Atbilstoši tam, kāds ir sadalījuma rindas ietvaros esošo vienību iz
kārtojums, sadalījuma rindas iedala:

♦ simetriskās un asimetriskās.
Simetriskās sadalījum a rindās raksturīgs ir izteikts vienību koncen

trējums ranžētas rindas vidū, no kura to skaits samazinās vienādi strauji 
un vienveidīgi gan varianšu skaitlisko nozīmju samazināšanās, gan to pa
lielināšanās virzienā. Simetriskam sadalījumam jebkuru divu varianšu
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biežumi ir vienādi, ja tie atrodas vienādā attālumā no sadalījuma centra. 
Sadalījuma simetriskumu raksturo asimetrijas koeficients. Sadalījuma bie
žumu novirzes pakāpi no simetriska sadalījuma formas raksturo asimetri
jas rādītāji. Simetriskam sadalījumam aritmētiskā vidējā rādītājs x,  moda 
M 0 un mediāna Mc ir vienādi:

x  =  M 0 =  M e
Stingri izteikts simetrisks sadalījums būtība ir iespējams tikai teorē

tiski.
Praksē visizplatītākie ir empīriski sadalījumi ar vairāk vai mazāk iz

teiktu asimetriju, kas savukārt var būt:
♦ labējā asimetrija (pozitīvā);
♦ kreisā asimetrija (negatīvā).
Labējās asimetrijas gadījumā tiešā ranžējuma rindā biežumi pētāmās 

pazīmes mazo vērtību virzienā no to centrālā koncentrējuma samazinās 
straujāk nekā pazīmes lielo vērtību virzienā. Šāda sadalījuma grafiskais 
attēls kreisajā pusē ir aprauts, bet labajā pusē — izstiepts.

Kreisās asimetrijas gadījumā vērojama pretēja aina — no kopas vie
nību zināma koncentrējuma rindas vidū to samazināšanās pazīmes lielo 
vērtību virzienā ir straujāka nekā pazīmes mazo vērtību virzienā un tāpēc 
izstiepts ir šāda sadalījuma grafiskā attēla kreisais zars, bet aprauts — 
labējais.

Pēc kopas vienību iekšējā koncentrējuma rakstura un sadalījuma rin
das grafiskā veidola izšķir smailu un lēzenu sadalījumu.

Sadalījuma rindām var būt viens un tas pats grupējuma centrs, vienā
das pazīmes variācijas robežas un simetrisks raksturs sadalījuma biežu
miem, bet dažāda izstiepšanās pakāpe gar ordinātu asi, kuru raksturo 
ekscesa rādītāji.

Pēc virsotņu skaita sadalījum ā ir:
♦ vienvirsotnes sadalījumi;
♦ daudzvirsotņu sadalījumi.
Statistikā raksturīgākais ir vienvirsotnes sadalījums, kas veidojas gal

venokārt nejaušus procesus izteicošās viendabīgās kopās. Vienvirsotnes 
sadalījumi var būt simetriski, mēreni asimetriski un pilnīgi asimetriski. 
Daudzvirsotnība liecina par pētāmās kopas neviendabīgumu. Divu vai 
vairāku virsotņu rašanās rada nepieciešamību pēc datu pārgrupēšanas, lai 
izdalītu viendabīgākas grupas.

Sadalījuma formu raksturo:
♦ ekscesa rādītāji;
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♦ asim etrijas rādītāji.
Sadalījuma formas rādītājus aprēķina, pamatojoties ne tikai uz sada

lījuma centra rādītājiem, bet ari uz variācijas rindas centrāliem momen
tiem.

Par variācijas rindas momentiem matemātiskajā statistikā sauc va- 
rianšu noviržu pakāpju vidējos lielumus.

Novirzes var ņemt no koordinātu sākumpunkta, no brīvi izvēlēta pun
kta un no aritmētiskā vidējā. Līdz ar to iegūst attiecīgi sākuma momentus, 
nosacītos momentus un centrālos momentus.

Novirzes var ņemt pirmajā pakāpē ( x - x ) ,  bet var pirms summēša
nas kāpināt kādā citā pakāpē, piemēram, kvadrātā. Līdz ar to iegūst da
žādu kārtu jeb pakāpju momentus. Statistikā bieži lieto pirmās un otrās 
kārtas momentus, retāk — trešās un ceturtās kārtas momentus. Sistēmas 
dēļ aplūko arī nulltās kārtas momentus.

Centrālos momentus var aprēķināt no nesagrupētiem datiem un sa
grupētiem datiem. Aprēķinot centrālos momentus, par statistiskajiem 
svariem /var ņemt gan absolūtos, gan relatīvos biežumus.

Sadalījuma rindām centrālos momentus aprēķina pēc šādām formu
lām:

Momentu karta m
Nulltā Y , ( x - x f f  ,

1 /
Pirmā n

2 /
Otrā l ( x - x f f  2 

2 /  5
Trešā X O - x ) 3/

Ceturtā £ ( X ~ x ) 4f

I f

Nulltās kārtas momenti jebkurai variācijas sadalījuma rindai ir vienā
di ar 1, jo  jebkurš skaitlis nulltajā pakāpē ir vienāds ar 1. Šiem momentiem 
nav praktiskas nozīmes.
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Pirm ās kārtas centrālais moments ir vienāds ar 0. No aritmētiskā vi
dējā pirmās īpašības redzams, ka noviržu algebriskā summa no aritmētis
kā vidējā ir vienāda ar nulli:

% (x - x) =  0 un ari % (x- x)f = 0, no kā izriet, ka m, = 0.

O trās kārtas centrālais moments, kā redzams no formulas, ir variā
cijas sadalījuma rindas dispersija. Tātad otrās kārtas centrālais moments 
raksturo pazīmes variāciju.

Augstāko kārtu centrālajiem momentiem tiešas ekonomiskās interpre
tācijas nav, bet no tiem viegli aprēķināt variācijas sadalījuma rindas rakstu
rotājus: asimetrijas un ekscesa rādītājus.

Sadalījuma kopējā rakstura noskaidrošana paredz tā viendabīguma 
novērtējumu, kā arī asimetrijas un ekscesa rādītāju aprēķināšanu.

Asimetrijas koeficients raksturo sadalījuma biežumu simetriju pret 
aritmētisko vidējo un to aprēķina pēc vairākām metodēm, pamatojoties 
uz:

♦ aritmētisko vidējo, modu, mediānu un standartnovirzi;
♦ trešās kārtas centrālo momentu.
Vispirms apskatīsim asimetrijas koeficienta aprēķinu, pamatojoties 

uz aritmētisko vidējo, modu, mediānu un standartnovirzi.
Vairāku sadalījumu (ar dažādiem novērošanas vienību lielumiem) 

asimetrijas salīdzinošai izpētei aprēķina asim etrijas relatīvo rādītāju:

5 5
kur s — standartnovirze.
Līdz ar to asimetrijas vienkāršākais rādītājs, pamatojoties uz sadalīju

ma centra rādītāju attiecību: jo  lielāka starpība starp  vidējiem rādītājiem 
( x -  M Q), jo  lielāka sadalījuma rindas asimetrija.

Ja sadalījums ir simetrisks pret aritmētisko vidējo, asimetrijas koefi
cients K  ir vienāds ar 0. Ja koeficients K  nav vienāds ar 0, sadalījums ir 
vairāk vai mazāk asimetrisks. Asimetrija ir lielāka, ja lielāka ir koeficienta 
absolūtā vērtība.

Asimetrijas relatīvais rādītājs var būt pozitīvs vai negatīvs lielums. 
Koeficienta zīme rāda asimetrijas virzienu.

Ja sadalījuma kreisā puse, kura atbilst pazīmes mazākajām vērtībām, 
ir izstiepta, bet labā puse aprauta, asimetrijas koeficients ir negatīvs. Pie 
kreisās puses asimetrijas x  <  M e <  M Q.
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Ja sadalījuma kreisā puse ir aprauta, bet labā puse — izstiepta, sada
lījumu raksturo pozitīvs asimetrijas koeficients. Pie labās puses 
asimetrijas M Q <  M e <  x.

Ja K  >  0, sadalījuma histogrammai labais zars izstiepts, bet kreisais — 
aprauts (pozitīva asimetrija);

ja K  <  0, sadalījuma histogrammai kreisais zars izstiepts, bet labais — 
aprauts (negatīva asimetrija);

ja K  » 0, sadalījums ir tuvs simetriskam.
Mazāk precīzi sadalījuma simetriju raksturo attiecība:

x ~ M ,

To var izmantot sadalījuma simetrijas aptuvenai novērtēšanai. Simet
riskam sadalījumam šī attiecība ir vienāda ar nulli. Mēreni asimetriska sa
dalījuma gadījumā tā nepārsniedz trīs.

Asimetrijas koeficienta aprēķina otra metode pamatojas uz trešās 
kārtas centrālo momentu. Precīzāks un plašāk izplatīts ir rādītājs, kas bā
zējas uz trešās kārtas centrālo momentu un standartnovirzi kubā:

s3 ’
kur in3 — trešās kārtas centrālais moments;
s — standartnovirze.
Šis koeficients rada iespēju aprēķināt ne tikai asimetrijas lielumu, bet 

arī pārbaudīt tā pastāvēšanu ģenerālkopā. Pieņemts uzskatīt, ja asimetri
ja ir lielāka par 0.5 (neatkarīgi no zīmes), tā ir ievērojama, bet, ja tā ir 
mazāka par 0.25, tad neliela, neievērojama.

Simetriskam sadalījumam var aprēķināt ekscesa koeficientu E.
Ekscesa koeficients raksturo sadalījuma virsotnes stāvumu. To 

aprēķina, izmantojot ceturtās kārtas centrālo momentu:

E = -T --3 ,

kur m4 — ceturtās kārtas centrālais moments;
s — standartnovirze.
Ja sadalījuma histogrammai ir asa virsotne, šis koeficients ir lielāks 

par nulli, ja virsotne ir plakana, — mazāks par nulli.
Piemēram, pirmā sadalījuma ekscesa koeficients ir 0.9, bet otrā sada

lījuma ekscesa koeficients ir — 1.0 .
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Pirmajam sadalījumam ir samērā smaila virsotne: daudz kopas vienī
bu koncentrējas modālajā un tam tuvu stāvošajos intervālos. Otrajam sa
dalījumam virsotne ir samērā lēzena: kopas vienības ir vairāk izkliedētas 
pa intervāliem, kas atrodas tālāk no modālā intervāla.

Ekscesa koeficienta skaitlisko lielumu novērtē, salīdzinot to ar nor
mālā sadalījuma ekscesa koeficientu, kurš ir vienāds ar nulli.

Ja empīriskais ekscesa koeficients ir lielāks par 0, tad sadalījums ir 
stāvāks, kopas vienību koncentrācija ap vidējo lielāka nekā normāla sada
lījuma gadījumā. Ja ekscesa koeficients ir mazāks par 0, kopas vienību 
koncentrācija ap vidējo ir mazāka nekā normālā sadalījuma gadījumā. 
Lai spriestu, vai asimetrija ir «liela» vai «maza», ir nepieciešama zināma 
pieredze, kas uzkrājas, aprēķinot asimetrijas koeficientus vairākiem sada
lījumiem. Līdzīga pieredze ir vajadzīga, lai ātri novērtētu ari citus koefi
cientus, piemēram, variācijas koeficientu.

Centrālo momentu asimetrijas un ekscesa koeficienti nav lietojami, ja 
statistiskajā kopā ir t. s. krasi atšķirīgas vienības. Tādā gadījumā šo vienību 
datu novirzes no vidējā (x -  I ) ,  kāpinātas kubā vai ceturtajā pakāpē, sa
stāda lielāko daļu no attiecīgās noviržu pakāpju summas. Līdz ar to asi
metrijas un ekscesa rādītāju lielumu nosaka tikai šīs krasi atšķirīgās vie
nības. Tadā gadījumā trešās un ceturtās kārtas standartizētie momenti 
pārstāj raksturot asimetriju un ekscesu, bet atspoguļo vienkārši kopas ne- 
viendabību.

Piemērs. Banku peļņa, milj. Ls.
Peļņa, 

milj. Ls
Banku skaits, 

/
( * - x ) ,  
milj. Ls

( x - x f  f ( x - x f f

0.5— 1.5 5 -2.8325 -113.63 321.85
1.6—2.6 6 -1.7325 -31.20 54.06
2.7—3.7 8 -0.6325 - 2.02 1.28
3.8—4.8 9 0.4675 0.92 0.43
4.9—5.9 6 1.5615 23.11 36.22
6.0— 7.0 6 2.6675 113.88 303.79

Kopā 40 — -8.94 717.63

Iepriekš aprēķinātie rādītāji:
• banku vidējā peļņa x  =  3.8325 milj. Ls;
• peļņas standartnovirze s =  1.1313 milj. Ls;
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• peļņas mediāna M e =  3.911 milj. Ls.
Aprēķināsim rādītājus, kuri nepieciešami sadalījuma formas analīzē:
• peļņas moda

M 0 =3.8 + 1.0x----- ------------- = 4.05 milj. Ls;
0 (9 -  8) + (9 -  6)

trešās kārtas centrālais moments 
_  -8.94

40
ceturtās kārtas centrālais moments 

_  717.63

- 0.22

40
Aprēķināsim asimetrijas rādītājus: 
, 3.8325-4.05

= 17.94

1.7373
= -0.13

3 8325-3 911—  —  = -0.05
1.7373

, 3.8325-3.911
k -------------------- -- 0.36 — mazak precīzs radītais;

3.8325-4.05 F J

• - ° '22 - ° -2 2 = -0 .04
1.73733 5.24 

Sadalījums nav simetrisks, jo  3l * M Q ž M e.

3.8325 < 3.911 < 4.05, tas ir, x  <  M e <  M 0 — sadalījumam ir kreisās 
puses asimetrija un tā ir neliela, neievērojama.

Aprēķināsim ekscesa koeficientu:

£  = J Z ~*!_3 = _i.o3
1.7373

Sadalījuma virsotne ir samērā lēzena, jo ekscesa koeficients ir mazāks 
par nulli.
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7.6. Dispersiju rādītāji

Pazīmes variāciju var pētīt ne tikai visai kopai, bet ari atsevšķām ko
pas grupām, kā ari starp grupām. Tādu pazīmes variācijas izpēti var veikt, 
aprēķinot un analizējot dažāda veida dispersijas.

Izdala:
-> kopējo dispersiju;
❖ grupu dispersiju; 

starpgrupu dispersiju;
4- grupu iekšējo dispersiju (grupu vidējā dispersija).
Kopējā dispersija a 1 pēta pazīmes variāciju visai kopai, kuru ietekmē 

visi faktori.
No sagrupētiem datiem dispersiju aprēķina pēc formulas:

CT_ E / i  ’
kur fļ — statistiskie svari (variantes biežumi);

Xļ — variante;
x  — visas kopas aritmētiskais vidējais.

G rupu dispersija raksturo pazīmes variāciju grupā. To aprēķina pēc 
formulas (summēšana notiek grupu robežās)

Tā pamatojas uz grupu aritmētisko vidējo x un pazīmes lielumiem 
grupā Xļ un i-tās vienības statistiskiem svariem, tas ir:

Xļ — i-tās grupas variante;
Xļ — i-tās grupas aritmētiskais vidējais;
f] — variantes biežumi.
Starpgrupu dispersija d 2 raksturo sistemātisko variāciju, tas ir, pētā

mās pazīmes lieluma atšķirības, kas rodas grupēšanas pamatā ieliktās pa
zīmes — faktora ietekmē. Tā parāda grupu aritmētisko vidējo variāciju ap 
visas kopas aritmētisko vidējo un aprēķina pēc formulas:
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i = 1
kur nt — i-tās grupas vienību skaits;

Xj — i-tās grupas aritmētiskais vidējais; 
x  — visas kopas aritmētiskais vidējais.

Grupu vidējā dispersija (grupu iekšējā dispersija) sf parāda nejaušo 
variāciju, tas ir, variācijas daļu, kas radusies vērā neņemtu faktoru ietek
mē un nav atkarīga no grupēšanas pamatā ieliktās pazīmes — faktora. To 
aprēķina kā svērto aritmētisko vidējo no atsevišķu grupu dispersijām:

1 = 1
kur k  — grupu skaits. Jāsummē pa visām grupām, i =  1 , _ 2 , k .
G rupu vidējās dispersijas (grupu iekšējās dispersijas) sf un starp- 

grupu dispersijas d 2 summa ir vienāda ar kopējo dispersiju a 2:

~ š* + d 2 = o 2.

Ja no trijām savstarpēji saistītajām dispersijām ir aprēķinātas divas, 
trešo var aprēķināt, izmantojot iepriekšējo savstarpējo saistību.

Visas kopas svērto aritm ētisko vidējo var aprēķināt no grupu arimē- 
tiskajiem vidējiem x, tos sverot ar grupu vienību skaitu nf

t

— » = i
—

/-i
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1. tabula
Iedzīvotāju mirstība no vardarbības 

Latvijas pilsētās 1998. gadā (7., 118.)
Vecum
grupas,

gadi

Mirušo
skaits

Vecumgru
pu intervā

lu vidējā 
nozīme, 

gadi

Kopējais
gadu

skaits,
cilvēkgadi

{ x - x ) ,

gadi
( x - x ) 2f

/ x x f

0—9 2 4.5 9.0 -40.3 3 248.18
10— 19 4 14.5 58.0 -30.3 3 672.36
20—29 39 24.5 955.5 -20.3 16 071.51
30— 39 46 34.5 1 587.0 -10.3 4 880.14
40— 49 59 44.5 2 625.5 -0 .3 5.31
50—59 43 54.5 2 343.5 9.7 4 045.87
60—69 22 64.5 1 419.0 19.7 8 537.98
70—79 11 74.5 819.5 29.7 9 702.99
80— 89 8 84.5 676.0 39.7 12 608.72
Kopā 234 — 10 493.0 — 62 773.06

No vardarbības mirušo iedzīvotāju vidējais vecums ir:
_ 10493.0
x = ---------- = 44.8 gadi.

234
No vardarbības mirušo iedzīvotāju vecuma kopējo dispersiju aprēķina: 

ff2 = 62773.06 
234

Lai aprēķinātu starpgrupu dispersiju un grupu vidējo dispersiju, iz
mantosim datus par vīriešu un sieviešu mirstību no vardarbības (2. tabu
la).
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2. tabula
No vardarbības mirušo vīriešu un sieviešu skaits un 

vidējais vecums Latvijas pilsētās 1998. gadā (7., 118.— 119.)

Dzi
mums

Mirušo
skaits,

n i

Mirušo
vidējais
vecums,

gadi,

Grupu
disper

sija,
sf

(*,■ ~ x ) (x,. - x ) 2ni s?ni x in,

Vīrieši 170 43.6 230.88 - 1.2 244.8 39249.60 7412.0
Sievietes 64 48.3 351.57 3.5 784.0 22500.48 3091.2

Kopā 234 — — — 1 028.8 61750.08 10503.2

No vardarbības mirušo iedzīvotāju vecuma:
• starpgrupu dispersija

,, 1028.8
234

grupu vidējā dispersija ;
— 61750.08

= 4.4;

s = _ — _  = 263.9;
234

• kopējā dispersija 263.9 +  4.4 =  268.3.
No vardarbības mirušo iedzīvotāju vidējo vecumu var aprēķināt, iz

mantojot grupu aritmētiskos vidējos lielumus 3čf:
_  10503.2 , .  _ ,. 
x  = ---------- = 44.9 gadi.

234
Aprēķina rezultāti parāda, ka no vardarbības mirušo iedzīvotāju ve

cuma kopējā dispersija ir vienāda ar starpgrupu dispersijas un grupu vi
dējās dispersijas summu.

Sakarību starp grupu vidējo dispersiju, starpgrupu dispersiju un ko
pējo dispersiju sauc par dispersiju saskaitīšanas teorēmu.

Ja salīdzina starpgrupu dispersijas, grupu vidējās dispersijas un kopē
jās dispersijas formulas, tad ir redzams, ka visas dispersijas aprēķina, da
lot noviržu kvadrātu summas ar vienu un to pašu kopas vienību skaitu n 
vai X/. Tādēļ vienādības abas puses var pareizināt ar kopas vienību skaitu 
un secināt, ka arī noviržu kvadrātu summas veido līdzīgu sakarību: kopējā 
noviržu kvadrātu summa ir vienāda ar starpgrupu noviržu kvadrātu 
summa pluss grupu vidējā noviržu  kvadrātu summa.
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Dispersiju saskaitīšanas likumu plaši lieto dispersijas analizē, sakarī
bu ciešuma rādītāju aprēķināšanā un citos gadījumos.

Statistikas analīzē plaši lieto rādītāju, kas parāda starpgrupu disper
sijas daļu kopējā dispersijā. To sauc par empīrisko determinācijas koefi
cientu 772 :

Šis koeficients parāda grupēšanas pazīmes variācijas daļu (īpatsvaru) 
pētāmās pazīmes kopējā variācijā.

Kvadrātsakni no empīriskā determinācijas koeficienta sauc par 
empīrisko korelatīvo attiecību 77:

Ta raksturo grupēšanas pazīmes ietekmi uz rezultatīvās pazīmes va
riāciju.

Empīriskā korelatīvā attiecība svārstās robežās no 0 līdz 1. Ja 77 =  0, 
tad grupēšanas pazīme neietekmē rezultatīvo pazīmi. Ja 77 = 1, tad rezul
tatīvā pazīme mainās tikai atkarībā no pazīmes, kas ir grupēšanas pam a
tā, bet pazīmes pārējo faktoru ietekme ir vienāda ar nulli. Starpnozīmes 
vērtē atkarībā no tuvuma robežnozīmēm.

Izmantojot no vardarbības mirušo iedzīvotāju vecuma starpgrupu dis
persiju un kopējo dispersiju, aprēķināsim:

• empīrisko determinācijas koeficientu:

• empīrisko korelatīvo attiecību:
77 =  V 0 .0 1 6  =  0 . 1 2 6 .

Piemērā iedzīvotāju dzimuma faktors izskaidro 12.6% no vardarbības 
mirušo variācijas, bet neizskaidrotie faktori — 87.4%.

Trešajā nodaļā tika uzsvērts, ka pazīmes pēc izteiksmes veida var būt: 
atributīvas, kurām nav kvantitatīva nozīme (preces nosaukums, pro
fesija, izglītības līmenis utt.);

❖ kvantitatīvas, tas ir, pazīmes, kuras pētāmās kopas atsevišķu vienību 
raksturošanai lieto dažādus skaitliskos raksturojumus (strādājošo 
skaits, ieņēmumi latos, bērnu īpatsvars utt.).
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Kvalitatīvā pazīme raksturo to kopas daļu, kurai piemīt noteikta pa
zīme, piemēram, bērnu īpatsvars (bērnu daļa) kopējā iedzīvotāju skaitā, 
studentu īpatsvars (studentu daļa), kuri kontroldarbā saņēmuši pozitīvu 
vērtējumu utt.

Iepriekš apskatītajām kvantitatīvo pazīmju dispersiju saskaitīšanas li
kumu. Bet bez kvantitatīvo pazīmju dispersijām, var aprēķināt arī kvalita
tīvo pazīmju variāciju.

Kvalitatīvo pazīmju variācijas izpēti var veikt, aprēķinot un analizē
jot dažāda veida dispersijas:

♦ kopējo dispersiju;
♦ grupu dispersiju;
♦ starpgrupu dispersiju;
♦ grupu vidējo dispersiju.
Daļas grupu dispersiju aprēķina pēc formulas:

s ļ  = P , {  1- a ) -
Daļas grupu vidējo dispersiju aprēķina pēc formulas:

— Z a O - P / M

'

Daļas starpgrupu dispersiju aprēķina pēc formulas:

' E ( p i - p ) 2n,
dp, = ------v -------- ’2 >

kur rij — i-tās grupas vienību skaits;
p  — pētāmās pazīmes vidējā daļa visā kopā.

Kvalitatīvās pazīmes vidējo īpatsvaru (vidējo daļu) aprēķina pēc for
mulas: v ,

_  2 j P i ni 
p =  v — •

Daļas kopējo dispersiju a ļ  aprēķina pēc formulas:

<*ļ = p( l - p ) -
Trīs dispersiju veidi ir savstarpēji saistīti šādā veidā:

Šo dispersiju savstarpējo attiecību sauc par pazīmes daļas dispersiju 
saskaitīšanas teorēmu.
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Līdz darbspējas vecuma iedzīvotāju (tālāk bērnu) īpatsvars un 
iedzīvotāju skaits republikas pilsētās 

2000. gada sākumā (15., 46.)

3. tabula

Pilsētas
Bērnu Iedz. 

skaits, 
tūkst, 
cilv. n i

P,n i
tūkst.
cilv.

1 - P t < Pi(1 -P ,)n , {P, ~ P) ( p , ~ p f niīpatsvars,
%

daļa
Pi

Rīga 14.9 0.149 788.3 117.46 0.851 0.1268 99.96 0.006 0.028

Jūrmala 15.9 0.159 59.0 9.38 0.841 0.1337 7.89 0.004 0.001

Daugav
pils 16.2 0.162 114.5 18.55 0.838 0.1358 15.55 0.007 0.006

Rēzekne 16.2 0.162 40.1 6.50 0.838 0.1358 5.45 0.007 0.002

Ventspils 17.0 0.170 46.4 7.89 0.830 0.1411 6.55 0.015 0.010

Jelgava 17.1 0.171 70.9 12.12 0.829 0.1418 10.05 0.016 0.018

Liepāja 17.4 0.174 94.8 16.50 0.826 0.1437 13.62 0.019 0.034

Kopā — 1214.0 188.40 — — 159.07 — 0.099

Zigrīda 
G

oša. Statistika



7. Statistiskie sadalījumi un to galvenie raksturotāji

Bērnu vidējais īpatsvars % republikas pilsētās:
1 RR 40= _oo_w = o 155xl00 = 15 5%
1214.0

Bērnu īpatsvara:
• grupu dispersija (rezultāti tabulā)

• grupu vidējā dispersija %
—  1 59 07, = y y . v ,  — o. ļ 3 i x 100 —- i 3. ī %;

1214.0
• starpgrupu dispersija %

0 099
d 2 = - ^ -  = 0.00008x100 = 0.008% = 0 .0%; 

p‘ 1214.0
• kopējā dispersija %

a l = 7 ~  + d l  = 13.1%+ 0.0% = 13.1%;
P  Pi Pi *

a ļ  = 0.155(1-0.155) = 0.131x100 = 13.1%;

Republikas pilsētās bērnu īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā Latvijā 
svārstās no 14.9% Rīgā līdz 17.4% Liepājā.
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8. VARBŪTĪBAS TEORIJA

8.1. Varbūtības teorijas pamatjēdzieni

Visus notikumus, kādus cilvēki novēro vai paši izraisa, var iedalīt trīs 
veidos:

♦ droši sagaidāmi notikumi;
♦ neiespējami notikumi;
♦ gadījumnotikumi jeb nejauši notikumi.
Droši sagaidāms notikums — notikums, kas iestājas vienmēr, ja ir

izveidojusies noteikta apstākļu kopa. Droši sagaidāmus notikumus bieži 
novēro fizikā, ķīmijā u. c. Tā, piemēram, tīrs ūdens ar normālu spiedienu 
virs 0° C ir šķidrā stāvoklī. Notikums šeit ir «ūdens ir šķidrā stāvoklī», bet 
apstākļu kopa, kas to nodrošina: tem peratūra virs 0° C, normāls atmosfē
ras spiediens un piejaukumu trūkums. Ekonomikā droši sagaidāmiem no
tikumiem parasti ir cits raksturs. Tie ir saistīti ar pastāvošo sabiedrisko 
iekārtu un likumdošanu.

Neiespējams notikums — notikums, kas noteikti neiestāsies, ja ir iz
veidojusies zināmu apstākļu kopa. Tā, piemēram, ja ūdens ir sasildīts līdz 
5° C, ir tīrs un normāla spiediena apstākļos, tad nevar būt cietā agregāt
stāvoklī. Ūdens sasalšana šajos apstākļos ir neiespējams notikums.

Gadījumnotikums — notikums, kas, realizējoties noteiktai apstākļu 
kopai, var notikt un var arī nenotikt. Piemēram, ja met monētu, tad tā 
var nokrist tā, ka uz augšu būs vai nu ģerbonis, vai nu cipars. Tāpēc noti
kums, metot monētu, uzkrita ģerbonis — ir nejaušs notikums. Katrs ne
jaušs notikums, piemēram, ģerboņa uzkrišana, ir daudzu nejaušu cēloņu 
darbības sekas, tai skaitā, spēks, ar kuru tika izmesta monēta, monētas 
forma un citi cēloņi. Visu šo cēloņu ietekmi uz rezultātu nav iespējams 
noteikt tāpēc, ka to skaits ir liels un viņu ietekmes likumi nav zināmi. Tā
pēc varbūtības teorijas uzdevums nav pareģot vai atsevišķs notikums no
tiks vai nenotiks. To varbūtības teorija nevar izdarīt.

Ja vajadzīgo apstākļu kompleksu realizē tikai vienu reizi, tad iegūst 
maz informācijas par gadījumnotikumu, jo tas var tiklab notikt, kā arī

168



8. Varbūtības teorija

nenotikt. Turpretī, ja šo apstākļu kompleksu realizē bieži, tad arvien vai
rāk parādās zināmas likumsakarības, un tieši varbūtību likumsakarības. 
Ar šo likumsakarību noteikšanu nodarbojas varbūtību teorija.

Varbūtības teorijas priekšmets ir viena veida liela skaita gadījumnoti- 
kumu varbūtību likumsakarību izpēte.

Likumsakarību zināšana, kurām pakļauti masveida gadījumnotikumi, 
ļauj paredzēt, kad šie notikumi iestāsies. Piemēram, kā jau tika teikts, uz 
priekšu nevar noteikt monētas mešanas rezultātu, bet, ja monētu metīs 
daudzas reizes, tad var pareģot ģerboņa uzmešanu, pie tam ar nelielu kļū
du (ja apstākļi, nemainīsies).

Varbūtības teorijas metodes plaši izmanto dažādās dabas zinātnes un 
tehnikas nozarēs: drošības teorijā, teorētiskā fizikā, ģeodēzijā, astronomi
jā, šaušanas teorijā, novērošanas kļūdu teorijā, automatizētās pārvaldes 
teorijā, sakarību teorijā un daudzās citās teorētiskās un lietišķajās zināt
nēs.

Varbūtību teorija ir matemātiskās un lietišķās statistikas pamats, ku
ras plaši izmanto ražošanas plānošanā un organizācijā, tehnoloģisko pro
cesu analīzē, produkcijas kvalitātes pārbaudes analīzē un daudziem ci
tiem mērķiem.

Varbūtības teorija kā matemātiska zinātne radās 16.— 17. gadsimtā. 
Varbūtības teorijas pamatjēdzieni vispirms sastopami B. Paskāla, P. Fer
mā, H. Heigensa darbos. Tālāk šo teoriju izveidoja J. Bernulli. Pirmie ga
dījumnotikumi, kas pievērsa matemātiķu uzmanību pirms vairāk nekā 
300 gadiem, saistīti ar azarta spēlēm.

Kā jau tika uzsvērts, ka gadījumnotikums jeb nejaušs notikums ir no
tikums, kas, realizējoties noteiktai apstākļu kopai, var notikt vai var arī 
nenotikt (iestāties vai neiestāties). Tālāk tekstā termina «realizēta noteik
ta apstākļu kopa» vietā lietosim terminu «veikts novērojums vai izmēģi
nājums».

Novērojums — noteiktu apstākļu realizācija, kā rezultātā var iestāties 
notikums.

Izmēģinājums nozīmē, ka minētā apstākļu kopa tiek radīta apzināti.
Līdz ar to notikumu apskatīsim kā novērojuma vai izmēģinājuma re

zultātu (tālāk tekstā — novērojuma rezultātu).
Ar notikumu varbūtības teorijā saprot jebkuru faktu, kuru var kon

statēt novērojuma rezultātā. Piemēram, šāvējs šauj mērķī, kas sadalīts čet
rās joslās. Šāviens — tas ir novērojums. Trāpīšana mērķa noteiktā joslā — 
notikums.
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Varbūtību teorijā notikumus parasti apzīmē ar lielajiem latīņu 
burtiem A, B, C utt.

Gadījumnotikumi var būt:
❖ nesavienojami gadījumnotikumi;
❖ savienojami gadījumnotikumi.
Nesavienojami gadījumnotikumi — notikumi, kuri nevar notikt vie

nā novērojumā.
Piemērs. No kastes uz labu laimi izņemta viena detaļa. Standarta de

taļas izņemšana izslēdz nestandarta detaļas izņemšanu. Notikums — iz
ņemta standarta detaļa un notikums — izņemta nestandarta detaļa ir ne
savienojami.

Tātad gadījumnotikumus A, B, C, ... sauc par nesavienojamiem, ja 
viena novērojuma rezultātā var notikt tikai viens no tiem, bet nav iespē
jam a divu vai vairāku šo notikumu realizācija.

Vairāki notikumi veido pilnu notikumu kopu, ja novērojuma rezultā
tā iestājas kaut vai viens no tiem. Citiem vārdiem, drošs notikums ir kaut 
vai viena notikuma iestāšanās no pilnas notikumu kopas. Ja notikumi, ku
ri veido pilnu notikumu kopu, pa pāriem ir nesavienojami, tad novēroju
ma rezultātā parādīsies viens un tikai viens no šiem notikumiem, nis atse
višķais notikums rada vislielāko interesi.

Piemērs. Nopirktas divas loterijas biļetes. Noteikti notiks viens un ti
kai viens no sekojošiem notikumiem:

❖ laimējusi pirmā biļete un nelaimējusi otrā biļete;
❖ nelaimējusi pirmā biļete un laimējusi otrā biļete;
❖ laimējušas abas biļetes;
❖ nelaimējusi neviena biļete.
Šie notikumi veido nesavienojamu notikumu pilnu notikumu kopu.
Notikumus sauc par vienādi iespējamiem, ja ir pamats uzskatīt, ka 

viens no tiem nav vairāk iespējams nekā citi. Notikumus sauc par vienādi 
iespējamiem, ja novērojums ir organizēts tā, lai visiem notikumiem būtu 
objektīvi vienāda iespēja notikt katra izmēģinājuma rezultātā.

Piemērs. Punktu skaita 1, 2, 3, 4, 5, 6 uzkrišana uz spēļu kauliņu ir 
vienādi iespējami notikumi. Ja spēļu kauliņš ir izgatavots no viendabīga 
materiāla un ir simetrisks, tad nav iemesla domāt, ka tieši noteikts punktu 
skaits, piemēram 5, uzkritīs biežāk nekā pārējie.

Varbūtība — viens no pamatjēdzieniem varbūtību teorijā. Pastāv šī 
jēdziena vairākas definīcijas.

Vispirms dosim to definīciju, kuru sauc par klasisko. Tālāk parādīsim 
šīs definīcijas vājās puses un dosim citas definīcijas.

170



8. Varbūtības teorija

Piemērs. Urnā ir 6 vienādas, rūpīgi sajauktas bumbiņas, no kurām 2 
sarkanas, 3 zilas un 1 balta. Acīmredzams, ka iespēja izņemt no urnas krā
sainu bumbiņu (tas ir, sarkanu vai zilu) ir lielāka nekā iespēja izņemt baltu 
bumbiņu. Vai šo iespēju var raksturot skaitliski? Izrādās, ka tas ir iespē
jams. Šo skaitli sauc par notikuma varbūtību.

Varbūtība ir skaitlis, kas raksturo gadījum notikum a realizēšanās iespēju.

Izvirzīsim sev uzdevumu dot skaitlisku novērtējumu iespējai, ka uz la
bu laimi ņemtā bumbiņa ir krāsaina. Krāsainas bumbiņas paņemšanu ap
skatīsim kā notikumu A. Katru no novērojuma (bumbiņas izņemšana no 
urnas) iespējamiem rezultātiem nosauksim par elementāru iznākumu 
(elementāru notikumu).

Elementāros iznākumus apzīmēsim ar wv w2, vv3, w4, w5, w6.
Piemērā ir iespējami 6 elementāri iznākumi:
> Wļ — izņēma baltu bumbiņu;
>  w2, w3 — izņēma sarkanu bumbiņu;
> w4, w5, w6 — izņēma zilu bumbiņu.
Viegli saskatīt, ka šie notikumi veido nesavienojamu notikumu pilnu 

kopu (katru reizi izņem tikai vienu bumbiņu) un tie ir vienādi iespējami 
(bumbiņas izņem uz labu laimi, tās ir vienādas un rūpīgi samaisītas).

Notikums A — izņemta krāsaina bumbiņa realizējas, ja iestājas seko
joši 5 elementāri notikumi: w2, vv3, w4, wy  w6. Šos elementāros notikumus 
nosauksim par notikumam A labvēlīgiem iznākumiem.

Tātad notikums A iestājas, ja novērojumā iestāsies viens, vienalga 
kurš no elementāriem notikumiem, kuri ir labvēlīgi notikumam A. Pie
mērā notikums A iestājas, ja iznākumi ir vv2,vai w3,vai w4,vai w5,vai w6. 
Šajā nozīmē notikums A  sadalās vairākos elementāros notikumos (w2, w3, 
w 4, w 5, w6). Elementārie notikumi nedalās citos notikumos. Par elemen
tāriem notikumiem sauc tādus notikumus, kurus nevar tālāk sadalīt. Šeit 
ir atšķirība starp notikumu A un elementāriem notikumiem.

Notikumam A labvēlīgo elementāro iznākumu skaita attiecību pret 
visu elementāro iznākumu skaitu sauc par notikuma A varbūtību un ap
zīmē ar P(A). Apskatītajā piemērā ir 6 elementārie iznākumi, no kuriem
5 ir notikumam A labvēlīgie iznākumi. Līdz ar to varbūtība, ka no urnas 
izņemtā bumbiņa būs krāsaina, ir P(A)  = 5/6. Šis skaitlis dod krāsainās 
bumbiņas izņemšanas varbūtības pakāpes skaitlisko novērtējumu, kuru 
gribējām atrast.

Notikuma A varbūtība P(A) ir šim notikumam labvēlīgo elementāro
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iznākumu skaita M attiecība pret visu iespējamo nesavienojamo elemen
tāro iznākumu skaitu N, kuri veido pilnu notikumu kopu un var rasties 
vienā novērojumā.

Notikuma A varbūtību aprēķina pēc formulas:

P(A) =  M/N,

kur M  — notikumam A  labvēlīgo elementāro iznākumu skaits;
N — visu iespējamo elementāro iznākumu skaits vienā novērojumā.

Šeit pieņemts, ka elementārie notikumi ir nesavienojami, vienādi ie
spējami un veido pilnu notikumu kopu.

No varbūtības definīcijas izriet šādas tās īpašības:
❖ droši sagaidāma notikuma varbūtība ir vienāda a r 1.
Ja notikums ir droši sagaidāms, tad novērojuma katrs elementārais 

iznākums ir labvēlīgs iznākums notikumam. Līdz ar to M =  N un notiku
ma varbūtībai5̂ )  =  M /N  =  N/M  =  1.

❖ neiespējama notikuma varbūtība ir vienāda a r nulli.
Ja notikums nav iespējams, tad neviens no novērojuma elementāriem 

iznākumiem nav labvēlīgs iznākums notikumam. Šajā gadījumā M =  0 un 
līdz ar to notikuma varbūtība ir P(A) =  M/N  =  0/N =  0.

gadījumnotikuma jeb nejauša notikuma varbūtība ir pozitīvs skait
lis, lielāks par nulli un mazāks par vienu.

Gadījumnotikumam labvēlīgi iznākumi ir tikai daļa no novērtējuma 
kopējā elementāro iznākumu skaita. Šajā gadījumā 0 < M  < N,  tas ir, 
0 < M/N  < 1 un

0 < P(A) < 1.
la tad  jebkura notikuma varbūtība atbilst divkāršai nevienādībai:

0 < P(A )  < 1.

8.2. Kombinatorikas galvenās formulas

Kombinatorika (lat. combinare — savienot) — matemātikas nozare — 
mācība par priekšmetu (elementu) grupējumiem (permutācijām, variāci
jām, kombinācijām), šo grupējumu veidošanas noteikumiem un skaita 
aprēķināšanu.

Kombinatoriku dažkārt uzskata par varbūtības teorijas ievadu, jo ar 
kombinatorikas metodēm ievērojami vienkāršāk var aprēķināt gan visu 
iespējamo, gan labvēlīgo iznākumu skaitu dažādās konkrētās situācijās.
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Tā attīstījusies saistībā ar varbūtību teorijas, algebras un skaitļu teorijas 
uzdevumiem. Kombinatorikas metodes un rezultātus izmanto matemāti
kas nozarēs, arī ekonomikā, statistikā, fizikā, ģenētikā u. c. nozarēs.

Aprēķinot varbūtības, bieži izmanto kombinatorikas formulas. A p
skatīsim biežāk lietojamās formulas.

Par permutācijām sauc kombinācijas, kuras sastāv no vienāda skaita 
n dažādiem elementiem, un cita no citas atšķiras tikai ar elementu secību.

Permutācijas (lat.permutatio — apmaiņa) — matemātikā tādi savie
nojumi, kas atšķiras tikai ar elementu kārtību. Permutācijas iegūst no vie
nas un tās pašas kopas, pārvietojot tās elementus, n elementu kopas per
mutāciju skaitu apzīmē ar Pn. Saskaņā ar definīciju elementu skaits pa- 
matkopā un katrā tās permutācijā ir viens un tas pats.

Ja ir divu elementu kopa M2 =  {a, b}, tad iespējamas divas perm utā
cijas (a, b) un (b, a), tātad P 2 = 2. To pieraksta arī šādi P 2 =  2! un lasa 
«divi faktoriāls».

Faktoriāls (lat. factor — tas, ko dara, izgatavo) — matemātikā 
dabisko skaitļu rindas secīgo skaitļu reizinājums no viena līdz noteiktam 
skaitlim, tas ir, 1 x 2 x 3 x ... x n. Apzīmē arn!.

Piemēram, 4! =  1 x 2 x 3 x 4 =  24.
Ja ir trīs elementu kopa M3 =  {a, b, c}, tad iespējamas šādas 

permutācijas:
(a, b, c); (a, c, b); (b, a, c); (b, c, a); (c, a, b); (c, b, a).

Tatad no trīs elementiem (n =  3) var izveidot sešas permutācijas, tas 
ir, P3 =  6. To pieraksta šādi P3 =  3! un lasa «trīs faktoriāls».

Ja kopā ir n elementi, tad no tiem var izveidot n\ permutācijas, tas ir, 
Pn = n \ .

i,B = l x 2 x 3 x . „ x ( f l - l ) x n = n ! ,

k u rn\ =  I x 2 x 3 x ... x n .
Piemērs. Cik dažādu vārdu var izveidot no vārda «soma» burtiem?
Dotajā kopā ir četri elementi (burti) un tie ir s, o, m, a. Uzrakstot šos 

burtus citādā secībā, piemēram, «maso» , ir iegūts jauns vārds. Visi iespē
jamie vārdi veidojas, mainot šo četru burtu sakārtojumu. Atbilstoši defi
nīcijai tās ir permutācijas no četriem elementiem. To skaits ir 

p 4 =  4! =  1 x 2 x 3 x 4 =  24.
Tātad var izveidot 24 vārdus. Raugoties no latviešu valodas viedokļa, 

šajā gadījumā vairums vārdu ir burtu sakopojums bez noteiktas jēgas.
Piemērs. Cik dažādu vārdu var izveidot no burtiem a, a, n, n? Uzrak

stīsim šos vārdus: anna, aann, naan nana, nnaa, anan.
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Iespējami ir seši vārdi. Tas ir tādēļ, ka šajās permutācijās elementi 
(burti) atkārtojas un, piemēram, vārdā «anna», mainot vietām abus a vai 
abus n, paliek tas pats vārds.

Aplūkosim vispārīgo gadījumu. Pieņemsim, ka pamatkopā ir k  

elementi a v a2, ... ak Līdz ar to elementu izlase veidojas šādi: 
elements a x atkārtojas n ļ reizes; 
elements a2 atkārtojas n2 reizes; 
elements a k atkārtojas nk reizes.

Lai izlasē būtu n elementi, ir jāpastāv vienādībai:
n i +  n2+  ■■■ +  nk =  n.

Šādu izlasi sauc par permutācijām  a r atkārtojumiem un to iespējamo 
skaitu apzīmē un aprēķina šādi:

Piemērā ar burtiem a, a, n, n burts a atkārtojas divas reizes (nļ =  2) 
un arī burts n atkārtojas divas reizes (n2 =  2). Acīmredzot 

n =  n x +  n2 =  2 +  2 =  4.
Tātad pēc iepriekš apskatītās formulas to vārdu skaits, kurus var iz

veidot no šiem burtiem, ir vienāds ar
p - p  4! _ Ix 2 x 3 x 4  _
4 “  22 “  2 !2 ! ~ I x 2 x l x 2 ~

Variācijas — matemātikā savienojumi, kas atšķiras cits no cita ar 
pašiem elementiem vai to kārtību.

Variācija (lat. variatio) — dažādība.
Par variācijām no n elementiem pa m  elementiem (m < n) sauc tādas 

sakārtotas izlases, kas sastāv no m  pamatkopas elementiem un cita no 
citas atšķiras vai nu ar elementu izvietojumu, vai ar pašiem elementiem.

Variāciju skaitu apzīmē ar A” (variācijas no n elementiem pa m  ele
mentiem).

Piemērs. Pie galda palikušas četras brīvas vietas. Cik veidos šajās 
četrās vietās var apsēsties trīs cilvēki?

Atrisinājums. Pamatkopu veido četras brīvas vietas. Ta kā svarīgi ir 
gan tas, kurās vietās šie 3 cilvēki apsēžas, gan arī tas, kurš tieši sēž kon
krētajā vietā, tad visu iespējamo sasēšanās variantu skaits ir vienāds ar 
variāciju skaitu no 4 elementiem pa 3 elementiem, tas ir,

Al = 4 x 3 x 2 = 24.
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Tātad ir 24 iespējas kā apsēsties trīs cilvēkiem četrās brīvās vietas.
Vispārīgā veidā variācijas aprēķina pēc formulas

A" = n(n -  l)(n-2)...(n  — m +1).

Piemērs. Basketbola sacīkstēs piedalās 15 komandas, kas cīnās par 
zelta, sudraba un bronzas medaļām. Cik veidos šīs medaļas var sadalīt 
starp komandām?

Atrisinājums. No uzdevuma nosacījumiem izriet, ka jāaprēķina va
riāciju skaits no 15 elementiem pa 3 elementiem (n =  15, m  =  3), jo me
daļas iegūs tikai trīs komandas, starp kurām tad arī dažādos variantos var 
sadalīt zelta, sudraba un bronzas medaļas.

A„m = n(n -  l ) ( n - 2 ) . . . ( n - m  + 1) = Afj =15x14x13 = 2730.

Tātad, ja pirms sacīkstēm cilvēks mēģina prognozēt, kuras trīs ko
mandas saņems attiecīgās medaļas, tad ir jānosauc tikai viena iespēja no 
2730 iespējām.

Dažreiz aprēķinos ir lietderīgi variācijas izteikt ar faktoriāliem:

(n — m)\
Piezīme. Noskaidrosim, ko nozīmē variācijas no n elementiem pa n 

elementiem. Tā kā katras izlases elementu skaits sakrīt ar pamatkopas 
elementu skaitu, tad izlases nevar atšķirties ar elementiem, bet tikai ar 
elementu sakārtojumu. Tādējādi, ja m  =  n, variācijas pārvēršas par per- 
mutācijām. To var secināt, aprēķinot pēc variācijas formulas:

A" = n(n -  l)(n -  2) ... (n -  n + 1) = n(n -  1 )(n -  2) ... 1 = n\ = Pn.

Tāpat kā permutācijas, arī variācijas ir iespējamas ar atkārtojumiem.
Pieņemsim, ka pamatkopa satur n elementus, no kuriem jāizvēlas 

variācijas ar atkārtojumiem pa k elementiem, t. i., vienā variācijā viens un 
tas pats elements var atkārtoties 2, 3, ..., k  reizes. Cik tādu variāciju ir? 
Pirmo elementu jebkurā variācijā var izvēlēties n veidos, otro elementu — 
arī n veidos, jo elementi var atkārtoties. Saskaņā ar reizināšanas likumu 
pirmos divus elementus var izvēlēties n x n  =  n2 veidos. Tā kā katru nāka
mo elementu atkal var izvēlēties n veidos, tad variācijas no n elementiem 
pa k  elementiem ar atkārtojumiem var sastādīt n x rt x ... x n =  nk veidos. 
Tātad variāciju a r  atkārtojumiem skaits ir

ā; = « ‘
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Piemērs. Cik dažādu trīsciparu skaitļu var sastādīt no cipariem 1, 2, 
3, 4, 5, ja viens un tas pats cipars var atkārtoties vairākas reizes?

Atrisinājums. Tā kā trīsciparu skaitlī cipari var atkārtoties (piemē
ram, skaitļi 351 un 531 ir dažādi), tad katru ciparu var izvēlēties 5 veidos 
(1 vai 2, vai 3, vai 4, vai 5). Tādējādi visi iespējamie trīsciparu skaitļi vei
dojas no 5 pa 3 un to skaits ir:

Ā3 = 53 = 5 x 5 x 5 = 125,

kur n = 5 un k  =  3.
Kombinācija (lat. combinatio) — matemātikā mācība par dažādiem 

iespējamiem elementu grupējumiem.
Par kombinācijām no n elementiem pa m elementiem (m < n) sauc tā

das nesakārtotas izlases, kas sastāv no m  pamatkopas elementiem un ku
ros cita no citas atšķiras vismaz ar vienu elementu.

Kombināciju skaitu apzīmē ar C™ (lasa «kombinācijas no n elemen
tiem pa m  elementiem» ) un aprēķina pēc formulas:

_ n(n — \){n — 2) . . . (n-m + \)
1x2x3 x...xm

Saskaņā ar definīciju, visas kombinācijas no n elementiem pa m  ele
mentiem iegūst, ja no variācijām, kas izveidotas no n elementiem, izslēdz 
tās izlases, kuras atšķiras tikai ar elementu kārtību. Tātad kombināciju 
skaits ir mazāks par variāciju skaitu.

Visu kombināciju skaitu no n elementiem pa m  elementiem iegūst, 
ja visu iespējamo variāciju skaitu no n elementiem pa m  elementiem A” 
dala ar permutāciju skaitu no m  elementiem Pm:

n p n, m\'
Kombināciju skaita aprēķināšanai bieži lieto arī šādu formulu:

Kombināciju skaita aprēķināšanai izmanto ari šādu formulu:

c ;
Piemērs. Treniņos piedalās 12 zirgi. Cik dažādu komandu var sastā

dīt, ja komandā jābūt 9 zirgiem.
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Atrisinājums. Ta kā, sastādot komandu no 9 zirgiem, to izvietojumam 
nav nozīmes, tad iespējams izveidot tik komandu, cik ir kombināciju no 
12 zirgiem pa 9 zirgiem.

9 1 2 x 1 1 x 1 0 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4  12x11x10 
C,92 =  -— -----:— •— --------— —  = —— •— —  = 220.

Ix 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9  1x2x3

c g _  12! 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 1 0 x 1 1 x 1 2  _ 10x11x12 _ 22Q 
12 ~ 9! x3! ~~ 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x lx 2 x 3  ~ 1x2x3

Vai C.2 = c!1; '9 = C,' = = 220.
12 2 12 1x2x3

Tapat kā permutācijas un variācijas, arī kombinācijas ir iespējamas ar 
atkārtojumiem.

Par kombinācijām a r  atkārtojumiem no n elementiem pa m  elemen
tiem sauc tādas nesakārtotas izlases, kas satur m  elementus un atšķiras 
pēc sastāva kaut ar vienu elementu vai ar elementu atkārtojumu skaitu. 
Šādu kombināciju skaitu aprēķina pēc formulas:

- m _ (m + n - i y .

kur iespējams, kam  > n.
Piemērs. Pārdošanā ir 10 dažāda veida kartītes. Cik variantos var iz

veidot komplektu no 12 kartītēm?
Atrisinājums. Protams, katrā komplektā kāda veida kartītes (piemē

ram, ar ziediem) atkārtosies. Tādējādi visi iespējamie komplekti veidojas 
kā kombinācijas ar atkārtojumiem, ja n =  10 un m  =  12.

—,2 _ (12 + 10- 1)! _ _21!_ _ 293 93Q
10 12!9! 12! 9!

Tātad komplektu iespējams izveidot 293 930 variantos.
Uzsvērsim, ka variāciju skaits, permutāciju skaits un kombināciju skaits 

ir savstarpēji saistīts. Variāciju skaits no n elementiem pa m  elementiem 
A” ir vienāds ar kopas permutāciju skaita no m  elementiem Pm reizināju
mu ar kombināciju skaitu no n elementiem pa m  elementiem C ’"

K  = K  x c ; .

Lielu daļu kombinatorikas uzdevumu atrisina, izmantojot divus pamat
noteikumus — saskaitīšanas un reizināšanas likumu.

12x 11x 10
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Saskaitīšanas likums. Ja kādu elementu A var izvēlēties k  veidos, bet 
elementu B — j  veidos, tad elementu A vai B var izvēlēties k  + j  veidos.

Piemērs. Pieņemsim, ka 10 vienādas bumbiņas ir sabērtas divos gro
zos — vienā grozā 7 bumbiņas, bet otrā grozā 3 bumbiņas. Pēc brīvas izvē
les paņemsim vienu bumbiņu vai nu no pirmā groza, vai otrā groza un no
skaidrosim, cik veidos to var izdarīt. Tā kā no pirmā groza var paņemt jeb
kuru no 7 bumbiņām, tad vienu bumbiņu no pirmā groza var izņemt 
C\ = 7  veidos. Līdzīgi var noskaidrot, ka no otrā groza vienu bumbiņu var 
paņemt 3 veidos C\ = 3. Tātad no pirm ā vai otrā groza vienu bumbiņu var 
izņemt 7 +  3: C'7 +C'3 = 10 veidos.

Reizināšanas likums. Ja kādu elementu A var izvēlēties k  veidos, bet 
elementu B atbilstoši j  veidos, tad elementu pāri A un B var izvēlēties k  x j  
veidos.

Piemērs. Divus spēļu kauliņus met divas reizes. Ar pirmo spēļu kau
liņu var uzmest jebkuru skaitli no 6 iespējamiem skaitļiem un līdz ar to ie
spējamo kombināciju skaits ir 6: C\ = 6. Arī ar otro spēļu kauliņu var uz
mest jebkuru skaitli no 6 iespējamiem skaitļiem un līdz ar to iespējamo 
kombināciju skaits ir 6: C\ = 6. No šo kopu elementiem ir jāizveido visi 
iespējamie skaitļu pāri, kuru pirmais elements ir no pirmās kopas, bet o t
rais pāra elements ir no otrās kopas. Visu iespējamo skaitļu pāru skaits 
ir vienāds a r k x j ,  jeb 6 x 6 =  36 veidos.

Gan saskaitīšanas, gan reizināšanas likums ir spēkā jebkuram kopē
jam elementu skaitam.

8.3. Relatīvais biežums. Statistiskā varbūtība

Relatīvais biežums līdz ar varbūtībām pieder pie varbūtības teorijas 
pamatjēdzieniem.

Par notikuma A  relatīvo biežumu sauc tā novērojumu skaita, k u ro š i  
novērots, attiecību pret visu novērojumu skaitu. Relatīvo biežumu parasti 
apzīmē ar burtu W. Ja n novērojumos notikums A  ir fiksēts m reizes, tad 
no tikum a^ relatīvais biežums ir:

W(A) = —, 
n

kur m  — no tikum a^ parādīšanās skaits; 
n — kopējais novērojumu skaits.
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Salīdzinot varbūtības un relatīvā biežuma aprēķināšanu, secinām, ka:
> varbūtības aprēķināšana neprasa, lai novērojumi praktiski notiktu;
> relatīvo biežumu aprēķināšana paredz, ka novērojumi ir faktiski no

tikuši.
Citiem vārdiem, varbūtību izrēķina no pieredzes, bet relatīvo biežu

mu — pēc novērojumu veikšanas.
Piemērs. Tehniskās kontroles nodaļa atklāja 3 nestandarta detaļas no 

80 uz labu laimi atlasītu detaļu partijas. Nestandarta detaļu parādīšanās 
relatīvais biežums ir W(A)  =  3/80 =  0.04.

Ilgstoši novērojumi parādīja, ja vairāku novērojumu apstākļi nemai
nās un novērojumu skaits katru reizi ir pietiekoši liels, tad parādās relatī
vā biežuma stabilitātes īpašība. Šī īpašība ir sekojoša: dažādu novēroju
mu relatīvie biežumi atšķiras maz (jo lielāks novērojumu skaits, jo mazāk 
atšķiras) un tie svārstās ap kādu pastāvīgu skaitli.

Izrādījās, ka šis pastāvīgais skaitlis ir notikuma parādīšanās varbūtī
ba. Tātad, ja novērojumu ceļā noteikts relatīvais biežums, tad iegūto skait
li var pieņemt par varbūtības aptuveno nozīmi.

Relatīvā biežuma stabilitātes īpašību raksturo šādi piemēri:
• veicot monētas mešanu 10 sērijās pa 1000 metieniem katrā, ģerbo

nis uzkrita attiecīgi 502, 518, 497, 529, 504, 476, 507, 528, 504, 529 
reizes. Kā redzams, šajās sērijās ģerboņa uzkrišanas relatīvais bie
žums 502/1000, 518/1000, ..., 529/1000 tikai nedaudz atšķiras no 
skaitļa 1/2.

• jo lielāks ir novērojumu skaits, jo relatīvais biežums mazāk atšķiras, 
piemēram, metot monētu 4 040 reizes, ģerboņa parādīšanās relatī
vais biežums ir 0.5069, m etot 12 000 reizes — tas ir 0.5016 un, me
tot 24 000 reizes — tas ir 0.5005.

Šo parādību — jebkura notikuma relatīvā biežuma stabilizēšanās ap 
kādu skaitli — var uzskatīt par varbūtības teorijas pamatu.

Varbūtības klasiskā definīcija paredz, ka novērojumu elementāro iz
nākumu skaits ir zināms. Praksē bieži ir sastopami novērojumi, kuru ie
spējamo iznākumu skaits ir bezgalīgs. Tādos gadījumos klasisko definīci
ju nevar lietot. Jau šis apstāklis norāda uz klasiskās varbūtības definīcijas ie
robežotību. Minēto trūkumu var pārvarēt, lietojot ģeometrisko varbūtību.

Visvājākā klasiskās definīcijas puse ir tur, ka ļoti bieži nav iespējams pa
rādīt novērojumu rezultātus elementāro notikumu kopas veidā. Vēl grū
tāk parādīt pamatu, kas ļauj uzskatīt elementāros notikumus par vienādi 
iespējamiem. Parasti par vienādi iespējamiem elementāriem notikumiem
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novērojumā runā, pamatojoties uz simetrijas apsvērumiem. Ta, piemē
ram, paredz, ka spēļu kauliņam ir pareiza daudzskaldņa (kuba) forma un 
tas izgatavots no viendabīga materiāla. Bet uzdevumi, kuros var vadīties 
no simetrijas apsvērumiem, praksē ir samērā reti sastopami. Šī iemesla 
dēļ bez varbūtības klasiskās definīcijas izmanto arī citas definīcijas, proti, 
statistiskās varbūtības definīciju.

Statistiskā varbūtība — skaitlis, ap kuru svārstās relatīvais biežums 
atsevišķās novērojumu sērijās. Notikuma statistiskās varbūtības kvalitātē 
pieņem relatīvo biežumu vai tam tuvu skaitli. Par notikum a^ relatīvo bie
žumu sauc novērojumu skaita, kad notikums A  novērots, attiecību pret vi
su novērojumu skaitu. Relatīvo biežumu parasti apzīmē ar burtu V. Ja ir 
izdarīti n novērojumi un notikums ir reģistrēts m  reizes, tad

m
V ( A )  =  ~ .  

n
Statistiskās varbūtības definīcija pamatojas uz relatīvā biežuma stabi

litāti.
Piemērs. Pietiekoši liela novērojuma skaita rezultātā redzams, ka 

relatīvais biežums ir tuvu skaitlim 0.4, tad šo skaitli var pieņemt par 
notikuma statistisko varbūtību.

Viegli pārbaudīt, ka varbūtības īpašības, kuras izriet no klasiskās var
būtības definīcijas, saglabājas a rī pie statistiskās varbūtības definīcijas:

>  ja  ir droši sagaidāms notikums, tad m = n, un relatīvais biežums 
ir mirt =  njm = 1, tas ir, droši sagaidāma notikuma statistiskā var
būtība (tāpat kā klasiskās varbūtības gadījumā) ir vienāda ar 1.

>  ja  ir neiespējams notikums, tad m =  0, un līdz ar to relatīvais bie
žums ir 0/n = 0, tas ir, neiespējama notikuma statistiskā varbūtība 
ir vienāda ar nulli.

>  jebkuram  notikumam 0 < m < n un līdz ar to relatīvais biežums ir
0 < m/n < 1, tas ir, jebkura notikuma statistiskā varbūtība ir robežās 
starp nulli un skaitli viens.

Notikuma A statistiskās varbūtības pastāvēšanai nepieciešams:
• iespēja veikt neierobežotu skaitu novērojumu, kur katrā no tiem 

notikums A  iestājas vai neiestājas;
• notikum a^ relatīvā biežuma stabilitāte dažādās novērojuma sērijās 

(pie tam novērojumu skaits ir pietiekoši liels).
Statistiskās varbūtības trūkums ir tas, ka statistiskie biežumi nav vie

nādi visās novērojumu sērijās. Piemēram, notikuma varbūtību var pie
ņemt ne tikai 0.4, bet ari 0.39, 0.41 utt.
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Parasti statistisko varbūtību definē kā robežu:
m

P(A) = 1im —, kur n —> 
n

Pilnīgi precīzu statistisko varbūtību nevar aprēķināt, jo nevar izdarīt 
bezgalīgi lielu skaitu novērojumu. Uzsveru vēlreiz, ka šis metodes priekš
rocība ir tā, ka pirms varbūtības aprēķināšanas nav jāzina notikuma ie
stāšanās iespēju skaits.

8.4. Nesavienojamu notikumu varbūtību saskaitīšana

8.1. nodaļā tika uzsvērts, ka notikumi ir nesavienojami, ja  tie nevar 
notikt vienā novērojumā (ja viena notikuma iestāšanās izslēdz citu noti
kumu iestāšanos vienā un tajā pašā novērojumā).

Par divu notikumu summu sauc notikumu, kurš realizējas tad un tikai 
tad, ja iestājas vismaz viens no notikumiem. Notikumu A un B summu 
apzīmē A+B jeb A u B ,  kur u  — apvienošanas zīme matemātikā, ko lasa 
ar vārdu «vai».

Citiem vārdiem, A +  B ir notikums, kas iestājas tad un tikai tad, ja 
novērojumā ir iestājies notikums A vai notikums B, vai arī vienlaikus A 
un B.

Piemērs. No ieroča veikti divi šāvieni. Notikums A — trāpīts ar pirmo 
šāvienu, notikums B — trāpīts ar otro šāvienu, bet notikums (A +  B) — 
trāpīts ar pirmo šāvienu vai ar otro šāvienu, vai ar abiem šāvieniem.

Tātad, ja divi notikumi A un B ir nesavienojami notikumi, tad A + B  — 
notikums, ja iestājies vismaz viens no šiem notikumiem, vai arī abi noti
kumi.

Par vairāku notikumu summu sauc notikumu, kas ir iestājies, ja ir ie
stājies vismaz viens no šiem notikumiem.

Piemērs. Notikums A +  B +  C ir iestājies, ja iestājies viens no šādiem 
notikumiem: A; B; C; A  un B; A un C; B un C; A un B un C.

Līdz ar to viena notikuma iestāšanās no vairākiem nesavienojamiem 
notikumiem ir vienāda ar visu šo notikumu varbūtību summu:

P(A, + A2 + ... + A J  = P(Aj) + P(A2) + ... + P(An).
Var saskaitīt gan klasiskās, gan statistiskas varbūtības.
Ja notikumi A un B ir nesavienojami, tad to kopējās notikšanas var

būtībā vienā novērojumā ir nulle. Šo formulu nevar lietot, ja gadījumno- 
tikumi ir savstarpēji savienojumi.
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Piemērs. U rnā ir 30 bumbiņas: 10 sarkanas, 5 zilas un 15 baltas. Ap
rēķināt varbūtību notikumam P(A +  B) — no urnas izņemtā bumbiņa ir 
krāsaina.

Atrisinājums. Krāsainas bumbiņas izņemšana nozīmē, ka izņemta vai 
nu zila vai sarkana bumbiņa.

Notikums A  — izņemta sarkana bumbiņa, varbūtība ir 
P(A) =  10/30 = 1/3.

Notikums B — izņemta zila bumbiņa, varbūtība ir 
P(B) =  5/30 =  1/6.

Notikums — izņemta krāsaina bumbiņa, varbūtība ir 
P(A +  B) =  P(A) +  P(B) =  1/3 +  1/6 =  1/2.

Pilna notikumu kopa. Jebkura novērojuma rezultātā iespējamais iz
nākumu skaits noteikti ir lielāks par vienu. Pilna notikumu kopa ir visi 
iespējamie notikuma iznākumi un tikai šie iznākumi.

Piemērs. Mēģinājumā ar spēļu kauliņu ir iespējami seši iznākumi. 
Tātad pilna notikumu kopa: uzkritis 1 punkts, uzkrituši 2 punkti, uzkrituši
3 punkti, uzkrituši 4 punkti, uzkrituši 5 punkti, uzkrituši 6 punkti.

Jāievēro, ka novērojuma iznākumu kopa ir izveidota pareizi tikai tad,
ja:

• tajā uzskaitīti visi iespējamie iznākumi;
• novērojuma rezultāts ir viens un tikai viens no šiem iznākumiem. 
Notikumu Ap A 2, ..., An, kas veido pilnu notikumu kopu, varbūtību

summa ir vienāda a r  1:
P(Aj) +  P(A2) +  ...+  P(An) =  1, 

jo viena notikuma iestašanās no pilnas notikumu kopas ir droši sa
gaidāms notikums, bet droši sagaidāma notikuma varbūtība ir vienāda ar
1, tad

P(A i+  A 2+ ...+  An) = 1.
Jebkuri divi notikumi no pilnas notikumu kopas ir nesavienojami no

tikumi, tāpēc var lietot varbūtību saskaitīšanas teorēmu:
P(Aļ +  A2 +  ... +  A J  =  P(Aj) +  P(A2) +  ... + P (A J. 

Salīdzinot abas iepriekšējās formulas, iegūstam, ka:
PCA,) +  P(A2) +  ...+  P(An) =  1.

Zinot, ka pilnu notikumu kopas notikumu Aj, A2, ...A n varbūtību 
summa ir vienāda ar vienu, iespējams aprēķināt jebkura šīs grupas noti
kuma varbūtību, ja  ir zināmas pārējo notikumu varbūtības.

Piemērs. Saldējuma pārdevējs novēroja bērnus, sievietes un vīriešus. 
Varbūtība, ka saldējumu nopirks bērns, ir 0.45, un varbūtība, ka saldējumu 
nopirks sieviete, ir 0.35. Atrast varbūtību, ka saldējumu nopirks vīrietis.
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Notikums «saldējumu nopirks bērns», notikums «saldējumu nopirks 
sieviete» un notikums «saldējumu nopirks vīrietis» veido pilnu notikumu 
kopu, tāpēc šo notikumu varbūtību summa ir 1:

0.45 +  0.35 +  p = 1.
Līdz ar to varbūtība, ka saldējumu nopirks vīrietis, ir: 

p  = 1 _ (0.45 +  0.35) = 1 -  0.8 = 0.2.
Savstarpēji pretēji jeb alternatīvi notikumi. Ja pilna notikumu kopa 

sastāv tikai no diviem nesavienojamiem notikumiem, tad tos sauc par 
savstarpēji pretējiem jeb alternatīviem notikumiem.

Varbūtību teorijā notikumus parasti apzīmē ar lielajiem burtiem A, 
B, C utt. Tiem pretējos notikumus ar tādiem pašiem burtiem, virs tiem 
liekot svītriņu A, B , C utt.

Ja notikumi A un B ir savstarpēji pretēji, tad notikumu B sauc par 
notikuma A negāciju. Notikuma A pretējais notikums iestājas tad, ja no
tikums A neiestājas.

Piemērs. Šaušanā pa mērķi trāpījujris vai netrāpījums ir pretēji noti
kumi. Ja A — trāpījums pa mērķi, tad A — netrāpījums. Savstarpēji pre
tēju notikumu varbūtību summa ir  viens:

P(A) +  P(Ā ) =  1
Savstarpēji pretēji notikumi veido pilnu notikumu kopu, bet pilnas 

notikumu kopas varbūtība ir viens.
Savstarpēji pretēju notikumu varbūtības parasti apzīmē ar mazajiem 

burtiem p  un q. Līdz ar to
p + q =  1,

no kurienes izriet, ka
p  =  l -  q \ m q = l  - p .

Ja viena no savstarpēji pretēju notikumu varbūtībām ir zināma, tad 
otru var viegli aprēķināt kā papildinājumu līdz vienam.

Piemērs. Varbūtība, ka diena būs lietaina, ir 0.7. Atrast varbūtību, ka 
diena būs saulaina.

q =  l - p  =  1 -0 .7  =  0.3.
Alternatīvi notikumi ir iespējami arī tad, ja pilnu notikumu kopu sā

kotnēji veido vairāki notikumi.
Piemērs. Tautas skaitīšanas dati parāda, ka valstī ir ģimenes ar 1,2, 3, 

4 un vairāk bērniem un ģimenes bez bērniem. Atlasot vienu ģimeni un 
novērtējot, vai tā ir ģimene bez bērniem, var lietot savstarpēji pretēju no
tikumu metodi, jo tie ir divi savstarpēji nesavienojami notikumi.

Rēķinot uzdevumus, lai aprēķinātu notikuma A varbūtību, bieži
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vieglāk ir vispirms aprēķināt savstarpēji pretējā notikuma A varbūtību un 
tikai pēc tam  meklējamo varbūtību aprēķināt pēc formulas:

P (A ) =  1 -  P ( Ā ).
Piemērs. Kastē ir detaļas, no kurām m detaļas atbilst standartam. 

Aprēķināt varbūtību, ka starp k uz labu laimi izņemtajām detaļām kaut 
viena detaļa atbilst standartam.

Notikums «starp izņemtajām detaļām kaut viena atbilst standartam» 
un notikums «starp izņemtajām detaļām neviena neatbilst standartam» ir 
savstarpēji pretēji notikumi. Apzīmēsim pirmo notikumu ar A, bet otro ar 
A . Līdz ar to P(A) =  1 -  P(A ). Atradīsim P(A ). Kopējais kombināciju 
skaits, ar kuru var izņemt k detaļas no detaļām, ir vienāds ar Ckn. Nestan
darta detaļu skaits ir vienāds n -  m. No šī detaļu skaita iespējamas C kn_m 
kombinācijas izņemt k nestandarta detaļas. Tāpēc varbūtība, ka starp 
izņemtajām k detaļām neviena neatbilst standartam, ir vienāda ar

M eklētā vērtība ir:
C*

P{A) = \ -  P{A) = \ - - ^ .
C

8.5. Varbūtību reizināšana

Vispirms apskatīsim divu vai vairāku notikumu reizinājumu un nosa
cītās varbūtības jēdzienus un aprēķināšanu.

Par divu notikumu A un B reizinājumu sauc notikumu AB, kurš rea
lizējas tad un tikai tad, ja abi notikumi iestājas vienlaikus. Notikuma A 
un B reizinājumu apzīmē A x B jeb Ar>, B, kur o, loģiskā reizinājuma (šķē
luma) zīme (tālāk tekstā lietošu apzīmējumu AB, tas ir, bez reizināšanas 
zīmes). Varbūtību reizināšanu lieto, ja ir jāaprēķina gadījumnotikumu ko
pējās notikšanas varbūtība jeb šķēluma varbūtība.

Par vairāku notikumu reizinājumu sauc notikumu, kurš realizējas tad 
un tikai tad, ja visi šie notikumi iestājas vienlaikus.

Piemērs. Ja notikums A ir ģerboņa parādīšanās pirmajā metienā, no
tikums B — ģerboņa parādīšanās otrajā metienā un notikums C — ģer
boņa parādīšanās trešajā metienā, tad notikums ABC — ģerboņa parādī
šanās visos trijos metienos.
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Nosacītā varbūtība. Nodaļas sākumā tika uzsvērts, ka gadījumnoti- 
kums ir notikums, kas, realizējoties noteiktai apstākļu kopai, var notikt 
un var arī nenotikt. Ja, aprēķinot notikuma varbūtību, nekādi citi ierobe
žojumi (izņemot noteiktu apstākļu kopu) nav paredzēti, tad notikuma 
varbūtību sauc par beznosacījuma, bet, ja tiek paredzēti citi papildu no
sacījumi, tad notikuma varbūtību sauc par nosacīto.

P ar nosacīto varbūtību PA(B) sauc notikuma B varbūtību, pieņemot, 
ka notikums A ir jau iestājies.

Piemērs. Urnā ir 3 baltas un 3 melnas bumbiņas. No urnas divas rei
zes izņem pa vienai bumbiņai, neatliekot atpakaļ pirmo izņemto bumbi
ņu. Aprēķināt varbūtību, ka otrā mēģinājumā izņems baltu bumbiņu (no
tikums B), ja pirmajā mēģinājumā izņemta melna bumbiņa (notikums A).

Atrisinājums. Pēc pirmā mēģinājuma urnā palika 5 bumbiņas, no ku
rām 3 ir baltas. Nosacītā varbūtība ir PA(B) = 3/5.

Šo rezultātu var iegūt pēc formulas:
P J B )  =  P(AB)/P(A),  kur P(A)  > 0.

Varbūtība, ka pirmajā mēģinājumā izņems balto bumbiņu, ir:
P(A)  =  3/6 =  1/2.

Atradīsim varbūtību P(AB) notikumam, ka pirmajā mēģinājumā iz
ņems melnu bumbiņu, bet otrajā — baltu. Kopējais iznākumu skaits, ka 
kopīgi parādīsies jebkuras krāsas divas bumbiņas, ir vienāds ar variāciju 
skaitu Al  = 6x5 = 30. No šī iznākumu skaita notikumam AB atbilst 
3 x 3  = 9 iznākumi (A.1 un Aj). Līdz ar to

P(AB)  = 9/30 =  3/10.
Meklētā nosacītā varbūtība ir:

P J B )  =  P(AB)IP(A) =  (3/10)/(l/2) =  3/5
Notikuma B nosacītā varbūtība pie nosacījuma, ka notikums A ir jau 

iestājies, ir:
P J B )  =  P(AB)/P(A), j&P(A) >  0.

Atkarīgo notikumu un neatkarīgo notikumu reizināšana ir atšķirīga.
Atkarīgo notikumu reizināšana. Apskatīsim divus atkarīgus notiku

mus A un B, kuru varbūtības P(A) un P(B) ir zināmas. Kā atrast šo noti
kumu sakrišanas varbūtību, tas ir, to varbūtību, ka iestāsies gan notikums 
A, gan notikums B? Atbildi uz šo jautājumu dod varbūtību reizināšanas 
teorēma.

Divu atkarīgu notikumu kopējās notikšanas varbūtību aprēķina, rei
zinot viena notikuma varbūtību ar otra notikuma nosacīto varbūtību, ku
ra aprēķināta pie nosacījuma, ka pirmais notikums ir jau noticis:
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P(A B) =  P (A ) x PA(B),
jo notikuma B nosacīto varbūtību aprēķina pēc formulas:

PA(B) =  P(AB)/P(A).
Līdz ar to:

P(AB)  =  P(A)  x PJ B) .
Ja uzdevumā nav īpaši atrunāts, pieņem, ka notikumu vietas var sav

starpēji mainīt.
Vairāku atkarīgu notikumu kopējās notikšanas varbūtību aprēķina, rei

zinot viena notikuma varbūtību ar visu pārējo notikumu nosacīto varbū
tību, pie tam katra nākošā notikuma varbūtību aprēķina pie nosacījuma, 
ka visi iepriekšējie notikumi ir jau iestājušies:

P(AA2A3. .A )  = P { \ ) P Aļ (a 2)pAiA2 (a3)...p,iA2..a  t (A„), kur

Pa,a,...a (A,) — notikuma An varbūtība, kura aprēķināta pie nosacī
juma, ka notikumi A VA 2, . . . A n_ l ir jau iestājušies.

Piemērs. Trīs notikumu kopējās notikšanas varbūtība ir 
P(ABC) =  P(A) P J B )  PAB(C).

Secību, kurā izvietoti notikumi, var izvēlēties jebkuru, tas ir, nav sva
rīgi, kuru uzskata par pirmo, otro utt. notikumu (ja uzdevumā nav īpašu 
nosacījumu).

Piemērs. U rnā ir 5 baltas, četras melnas un 3 zilas bumbiņas. Katrā 
mēģinājumā uz labu laimi izņem vienu bumbiņu, kuru pēc tās izņemšanas 
atpakaļ urnā neliek. Aprēķināt varbūtību, ka pirmajā mēģinājumā izņems 
baltu bumbiņu (notikums A), otrajā — melnu (notikums B) un trešajā — 
zilu (notikums C).

Atrisinājums. Varbūtība, ka pirmajā mēģinājumā izņems baltu 
bumbiņu, ir P(A) =  5/12. Varbūtība, ka otrajā mēģinājumā izņems melnu 
bumbiņu, pie nosacījuma, ka pirmajā mēģinājumā izņemta balta bumbi
ņa, tas ir, nosacītā varbūtība ir: PA(B) =  4/11 (dala ar 11, jo izņemto bum
biņu atpakaļ neliek). Varbūtība, ka trešajā mēģinājumā izņems zilu bum
biņu, pie nosacījuma, ka pirmajā mēģinājumā izņemta balta bumbiņa un 
otrajā melna bumbiņa, tas ir, nosacītā varbūtība ir PAB(C) =  3/10.

Meklētā varbūtība ir:

P(ABC) = P(A)PAB)P.JC)  = —  x — x —  = 1/22 
A AB 12 11 10

Neatkarīgo notikumu reizināšana. Divus gadījumlielumus sauc par 
savstarpēji neatkarīgiem, ja viena iestāšanās varbūtība nav atkarīga no
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tā, vai otrs notikums ir iestājies vai nē. Notikumu B sauc par neatkarīgu 
no notikuma A, ja notikuma A iestāšanās nemaina notikuma B varbūtību, 
tas ir, ja notikuma B nosacītā varbūtība ir vienāda ar beznosacījuma var
būtību: PA(B) =  P(B).

Iepriekš tika pierādīts, ka P(A) P(B) =  P(B) PB(A), un līdz ar to 
PB(A) =  P(A),  tas ir, notikuma A nosacītā varbūtība pie nosacījuma, ka 
notikums B ir iestājies, ir vienāda ar beznosacījuma varbūtību. Citiem 
vārdiem, notikums A nav atkarīgs no notikuma B. Tas nozīmē, ka notiku
mu neatkarības īpašība ir savstarpēja.

Divu savstarpēji neatkarīgu notikumu vienlaicīgas iestāšanās varbū
tība ir vienāda ar šo notikumu varbūtību reizinājumu:

P(AB)  =  P(A)  x P(B).
Divus notikumus sauc par savstarpēji neatkarīgiem, ja to vienlaicīgas 

iestāšanās varbūtība ir vienāda ar šo notikumu varbūtību reizinājumu, 
pretējā gadījumā notikumus sauc par atkarīgiem.

Praksē secinājumus par notikumu neatkarību izdara, pamatojoties uz 
uzdevuma jēgu.

Piemērs. Ja šauj no diviem ieročiem, tad katra ieroča mērķī trāpīša
nas varbūtība nav atkarīga no tā, vai mērķī trāpījis otrs ierocis. Tāpēc no
tikums «pirmais ierocis trāpīja mērķī» un notikums «otrs ierocis trāpīja 
mērķī» ir savstarpēji neatkarīgi notikumi.

Vairākus notikumus sauc pa pāriem savstarpēji neatkarīgiem, ja  no 
tiem katri divi notikumi ir savstarpēji neatkarīgi.

Piemērs. Notikums ABC pa pāriem ir neatkarīgs, ja savstarpēji neat
karīgi ir notikumi A  un B, A un C, B un C.

Vairākus notikumus sauc par neatkarīgiem kopumā (vai vienkārši 
neatkarīgiem), ja katrs otrais notikums no tiem ir neatkarīgs, kā arī neat
karīgs ir katra notikuma un visu pārējo iespējamo notikumu reizinājums.

Piemērs. Ja notikumi A 1; A2, A, kopumā ir neatkarīgi, tad neatkarīgi 
notikumi ir arī Aj un A2, A,, un A3, A2 un A3, Aj un A2A3, A2 un AjA,, 
A 3 un A jA 2. N o teiktā jāsecina, ja notikumi ir neatkarīgi, tad pilna jebku
ra notikuma iestāšanās nosacītā vērtība, kura aprēķināta pie nosacījuma, 
ka iestājas citi notikumi no pārējo notikumu skaita, ir vienāda ar bezno
sacījuma varbūtību.

Ja notikumi A t, A2, ..., An ir neatkarīgi notikumi, tad šiem notiku
miem savstarpēji pretēji notikumi A,,A2,..., An arī ir neatkarīgi notikumi.

Piemērs. Ir 3 kastes, kurās katrā ir pa 10 detaļām. Pirmajā kastē ir 8 
standarta detaļas, otrajā — 7 un trešajā kastē — 9 standarta detaļas. No
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katras kastes uz labu laimi izņem pa vienai detaļai. Aprēķināt varbūtību, 
ka visas izņemtās detaļas būs standarta detaļas.

Atrisinājums. Varbūtība, ka no pirmās kastes izņemtā detaļa būs stan
darta detaļa, ir: P(A)  =  8/10 =  0.8 (notikums A). Varbūtība, ka no otrās 
kastes izņemtā detaļa būs standarta detaļa, ir: P(B) =  7/10 = 0.7 (noti
kums B). Varbūtība, ka no trešās kastes izņemtā detaļa būs standarta 
detaļa, ir: P(C)  =  9/10 =  0.9 (notikums C). Ta kā notikumi A, B un C ir 
neatkarīgi notikumi, tad varbūtība, ka visas trīs izņemtās detaļas būs 
standarta detaļas, ir:

P(ABC) =  P(A) P(B) P(C) =  0.8 x 0.7 x 0.9 =  0.504.
Vismaz viena notikuma notikšanas varbūtības aprēķināšana. Novē

rojuma rezultātā var iestāties n neatkarīgi notikumi, vai arī daži no tiem 
(tai skaitā, tikai viens vai neviens) un katra notikuma varbūtība ir zināma. 
Kā var atrast varbūtību, ka iestāsies vismaz viens no šiem notikumiem?

Piemērs. Novērojuma rezultātā var iestāties trīs notikumi. Vismaz vie
na notikuma iestāšanās no šiem trīs notikumiem nozīmē viena vai divu, 
vai trīs notikumu iestāšanos.

Varbūtību P(A), ka notiks vismaz viens no vairākiem neatkarīgiem 
notikumiem A,, A 2, ..., An, aprēķina, atņemot no skaitļa viens pretējo no
tikumu A,, A2, ... An varbūtību reizinājumu:

P(A)  =  1 - q , q 2 ... q„.
Pierādījums pamatojas uz šādiem apsvērumiem. Notikums A  — iestā

jās vismaz viens no notikumiem A p A 2, . . . , A n Notikums B  — neiestājas 
neviens no notikumiem Ā,, Ā2,_... An. Nolikums A  un B  ir savstarpēji pre
tēji notikumi. Notikumi A  un Ap A2, ... An ir savstarpēji pretēji un to var
būtību summa ir vienāda ar 1:

P(A)  +  P(Āl, Ā 2, . . . Ā J  =  1.
Izmantojot varbūtību reizināšanas teorēmu, iegūstam, ka:

P(A) = 1 -  F(Ā „ Ā2, ... Ā.) = 1 -  P (Ā I) P ( Ā 2) P ( Ā II),

va iP(A)  =  1 - q , q 2 ... qn.
Piemērs. No trīs ieročiem šauj mērķī. Varbūtības, ka trāpīs mērķī, ir 

šādas: p x =  0.8, p 2 =  0.7, p 3 =  0.9. Aprēķināt varbūtību, ka vismaz no viena 
ieroča trāpīs mērķī (notikum s^), šaujot ar visiem 3 ieročiem vienu reizi.

Atrisinājums. Katra ieroča varbūtība trāpīt mērķī nav atkarīga no pā
rējo ieroču šaušanas rezultāta, tāpēc apskatītie notikumi: A x — trāpīja 
pirmais ierocis, A 2 — trāpīja otrais ierocis un A 3 — trāpīja trešais ierocis 
ir savstarpēji neatkarīgi notikumi.
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Notikumu A v A 2 u n A 3 pretējo notikumu (netrāpīja mērķī) varbūtī
bas atbilstoši ir

9 , = 1 - p l =  1 -  0.8 =  0.2; 
q2 =  1 —p 2 =  1 -  0.7 =  0.3; 
q3 =  1 - p 3 =  1 -  0.9 =  0.1.

Varbūtība, ka vismaz no viena ieroča trāpīs mērķī:
P(A) =  l - q lq # 3 =  1 -  0.2 x 0.3 x 0.1 = 0.994

Ja notikumiem A v A 2, ■■■,An ir vienādas vērtības p,  tad varbūtību, ka 
iestāsies vismaz viens no šiem notikumiem, aprēķina pēc formulas:

P (A ) =  l - < f
Piemērs. Tipogrāfijā ir 4 iespiedmašīnas. Katrai mašīnai varbūtība, 

ka tā strādās dotajā momentā, ir 0.9. Aprēķināt varbūtību, ka dotajā m o
mentā strādās vismaz viena no iespiedmašīnām (notikums A).

Atrisinājums. Notikums «dotajā momentā mašīna strādā» un noti
kums «dotajā momentā mašīna nestrādā» ir savstarpēji pretēji notikumi. 
Tāpēcp  +  q = 1. Līdz ar to varbūtība, ka mašīna dotajā momentā nestrā
dā, ir: q = 1 - p  = 1 -  0.9 =  0.1.

Notikuma A varbūtība ir:
P(A) =  1 -  q4 =  1 -  0.14 =  0.999.

Tā kā aprēķinātā varbūtība ir ļoti tuvu skaitlim viens, tad, pam atojo
ties uz maz ticamu notikumu varbūtību, varam secināt, ka dotajā m om en
tā strādās vismaz viena iespiedmašīna.

Maz ticamu notikumu praktiskās neiespējamības principi. Risinot 
daudzus praktiskus uzdevumus, jāsastopas ar notikumiem, kuru vērtība ir 
ļoti maza, tas ir, tā ir tuvu nullei. Vai var rēķināties, ka maz ticams noti
kums A atsevišķā novērojumā nenotiks? Tādu secinājumu nedrīkst izdarīt 
tāpēc, ka nav izslēgts, kaut arī maz ticams, ka notikums var iestāties.

Liekas, ka maz ticamu notikumu iestāšanos vai neiestāšanos atsevišķā 
novērojumā nav iespējams paredzēt. Bet ilgstoša pieredze pierāda, ka maz 
ticami notikumi atsevišķā novērojumā gandrīz visos gadījumos neiestājas. 
Uz šī fakta pamata pieņem šādu «maz ticamu notikumu praktiskās ne
iespējamības principu»: ja  gadījumnotikumam ir ļoti maza varbūtība, tad 
praktiski var uzskatīt, ka atsevišķā novērojumā šis notikums neiestājās.

Rodas jautājums: cik mazai ir jābūt notikuma varbūtībai, lai varētu 
uzskatīt tā iestāšanos vienā novērojumā par neiespējamu? Uz šo jautāju
mu nedrīkst atbildēt viennozīmīgi. Uzdevumiem, dažādiem pēc būtības, 
atbildes ir dažādas. Piemēram, ja  varbūtība, ka, lecot ar izpletni, tas neat
vērsies, ir 0.01, tad būtu nepieļaujams lietot šādus izpletņus. Ja varbūtība,
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ka tālsatiksmes vilciens pienāks ar nokavēšanos, ir 0.01, tad praktiski var 
būt pārliecināts, ka vilciens pienāks laikā.

Pietiekoši mazu varbūtību, pie kuras notikumu var uzskatīt par prak
tiski neiespējamu, sauc par nozīmības līmeni. Praksē parasti nozīmības 
līmeni pieņem robežās starp 0.01 un 0.05. Nozīmības līmeni, vienādu ar 
0.01, sauc par vienprocenta; nozīmības līmeni, vienādu ar 0.02, sauc par 
divprocenta utt.

Uzsvērsim, ka apskatītais princips ļauj paredzēt ne tikai notikumus, 
kuriem ir maza varbūtība, bet arī notikumus, kuru varbūtība ir tuvu skait
lim viens. Tiešām, ja notikuma A varbūtība ir tuvu 0, tad savstarpēji pre
tējā notikuma varbūtība ir tuvu vienam. No otras puses, notikuma A ne- 
iestāšanās nozīmē savstarpēji pretējā notikuma iestāšanos.

Līdz ar to no maz ticamu notikumu neiespējamības principa izriet 
šāds svarīgs lietošanas secinājums: ja gadījumnotikuma varbūtība ir tuvu 
skaitlim viens, tad praktiski var uzskatīt, ka atsevišķā novērojumā šis 
notikums iestāsies.

Arī šajā gadījumā atbilde uz to, kādu varbūtību uzskatīt par tuvu skait
lim viens, ir atkarīga no uzdevuma būtības.

8.6. Savienojamu notikumu varbūtību saskaitīšana

8.4. nodaļā apskatījām nesavienojamu notikumu varbūtību saskaitīša
nu. Tagad apskatīsim savienojamu notikumu saskaitīšanu.

Divus notikumus sauc par savienojamiem, ja viena notikuma iestāša
nās neizslēdz otra notikuma iestāšanos tajā pašā novērojumā.

Piemērs. M etot spēļu kauliņu, par notikumu A uzskata skaitļa seši 
uzkrišanu, bet par notikumu B — pārskaitļa uzkrišanu. Tā kā seši ir pār
skaitlis, tad šie notikumi ir savienojami. Var izvirzīt uzdevumu aprēķināt, 
kāda ir varbūtība, ka notiks viens no šiem savienojamiem notikumiem.

Varbūtība, ka notiks viens no savienojamiem notikumiem, ir vienāda 
ar šo notikumu varbūtību summu, no kuras atskaitīta abu notikumu ko
pīgās iestāšanās varbūtība, resp. varbūtību reizinājums.

P(A +  B) =  P(A)  +  P(B) -  P(AB)
Ta kā notikumi A un B pēc nosacījumiem ir savienojami, tad noti

kums A +  B iestāsies, ja iestāsies viens no trīs iespējamiem notikumiem: 
A B , ĀB vai AB. Pēc nesavienojamu notikumu varbūtību saskaitīšanas 
teorēmas:
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P(A + B) = P(AB) + P{AB) + P(AB) ^
Notikums A iestāsies, ja iestāsies viens no diviem nesavienojamiem 

notikumiem: AB vai AB. Bet viena notikuma iestāšanās no vairākiem ne
savienojamiem notikumiem ir vienāda ar visu šo notikumu summu:

P(A) = P{AB) + P(AB).

Līdz ar to P(AB) = P(A) -  P(AB) (2)

Analogi P(B) = P(ĀB) + P(AB).

Līdz ar to P(ĀB) = P{B) -  P(AB) (3)
Ieliekot 2. un 3. izteiksmi 1. izteiksmē, iegūsim:

P(A+B)  =  P(A) +  P(B) - P ( A B )  (4)

Izmantojot iegūto 4. formulu, jāņem  vērā, ka notikumi A un B var
būt:

savstarpēji neatkarīgi;
-> savstarpēji atkarīgi.
Savstarpēji neatkarīgiem notikumiem:

P(A +B)  = P ( A )  +  P(B) -  P(A) P(B).

Savstarpēji atkarīgiem notikumiem:

P(A +  B) =  P(A) +  P(B)  -  P(A) PA (B).

Ja notikumi A un B ir nesavienojami, tad to sakrišana ir neiespējams 
notikums un līdz ar to P(AB)  =  0. Ceturtā formula nesavienojamiem no
tikumiem ir šāda:

P ( A + B )  =  P(A)  + P(B).
Piemērs. Varbūtība trāpīt mērķī, šaujot ar pirmo ieroci ir p x =  0.7 un 

ar otro ieroci p 2 =  0.8. Aprēķināt varbūtību, ka, šaujot ar abiem ieročiem 
vienu reizi, mērķī trāpīs vismaz ar vienu ieroci.

Atrisinājums. Varbūtība trāpīt mērķī no viena ieroča nav atkarīga no 
otra ieroča šaušanas rezultāta, tāpēc notikums A (trāpīja pirmais ierocis) 
un notikums B (trāpīja otrais ierocis) ir neatkarīgi notikumi. Notikuma 
AB (ar abiem ieročiem trāpīs mērķī) varbūtība ir:

P(AB) =  P(A) x P(B)  =  0.7 x 0.8 =  0.56.
Varbūtība, ka mērķī trāpīs vismaz ar vienu ieroci, ir:
 ̂ P (A+ B)  = P(A) +  P(B) - P(AB) =  0.7 + 0.8 -  0.56 =  0.94.

Šajā piemērā notikumi A un B ir neatkarīgi notikumi un līdz ar to
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varēja izmantot formulu P  = 1 - q 1qY Notikumu A un B pretējo notikumu 
varbūtības, tas ir, mērķī netrāpīšanas varbūtības, ir:

<7j =  1 - p x — 1 -0 .7  = 0.3 un q2 =  1 -  p2 =  1 -  0.8 =  0.2. 
Varbūtība, ka mērķī trāpīs vismaz ar vienu ieroci, ir:

P =  1 - q , q 2 =  1 -0 .3 x 0 .2  = 0.94.
Iegūts tas pats rezultāts.

8.7. Pilnās varbūtības formula. Beijesa formula

Pilnā varbūtība. Notikums A  var iestāties pie nosacījuma, ja iestājies 
viens no nesavienojamiem notikum iem B v B 2, B n, kuri veido pilnu no
tikumu kopu. Zināmas šo notikumu varbūtības un notikuma A  nosacītās 
varbūtības PBt(A), ( A ) , P B (A). Kā atrast notikum aA  varbūtību?

Notikuma A,  kurš var iestāties tikai pie nosacījuma, ka iestājies viens 
no nesavienojamiem notikumiem B v B 2, ..., Bn, kuri veido pilnu notiku
mu kopu, varbūtība ir vienāda ar katra šī notikuma varbūtības reizināju
mu ar notikumam A  atbilstošo nosacīto varbūtību summu:

P{A) = P(Bl)xPĶ (A) + P(B2)x PB2 (A) +... + P(Bn) x PK (A).

Šo formulu sauc par pilnās varbūtības formulu.
Piemērs. Ir divi detaļu komplekti. Varbūtība, ka pirmā komplekta 

detaļa atbilst standartam, ir 0.8, bet otrā — 0.9. Aprēķināt varbūtību, ka 
uz labu laimi ņem ta detaļa atbilst standartam.

Atrisinājums. Notikums A  — izņemtā detaļa atbilst standartam. D e
taļu var izņemt vai nu no pirmā komplekta (notikums 5 ,), vai no otrā 
komplekta (notikums B2). Notikums A  — izņemtā detaļa atbilst standar
tam, var iestāties tikai tad, ja pirms tā ir iestājies vismaz viens no diviem 
citiem notikumiem: B x — detaļa, izņemta no pirmā komplekta, vai B 2 — 
detaļa, izņemta no otrā komplekta.

Varbūtība, ka detaļa izņemta no pirmā komplekta, ir P(Bļ) = 1/2 =  0.5. 
Varbūtība, ka detaļa izņemta no otrā komplekta, ir PļB^  =  1/2 =  0.5.

Varbūtība, ka detaļa izņemta no pirmā vai otrā komplekta, ir droši sa
gaidāms notikums. Tiešām, 0.5 +  0.5 =  1.

Tālāk no uzdevuma ir zināmas nosacītās varbūtības. Nosacītā varbū
tība, ka no pirmā komplekta izņemtā detaļa būs standarta detaļa, ir 
PB (A) = 0.8. Nosacītā varbūtība, ka no otrā komplekta izņemtā detaļa
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būs standarta detaļa, ir PB (A) = 0.9. Notikuma A meklētā varbūtība, ka 
uz labu laimi izņemtā detaļa būs standarta detaļa, pēc pilnās varbūtības 
formulas ir:

P(A) = P(Bl)xPĶ (A) + P(B2)x PB (A) = 0.5 x 0.8 + 0.5 x 0.9 = 0.85.

Pilno varbūtību var interpretēt kā nosacīto varbūtību vidējo vērtību 
(vidējo nosacīto vērtību). Ta kā varbūtība, ka pirmā komplekta varbūtība 
atbilst standartam, ir 0 .8, bet varbūtība, ka otrā komplekta detaļa atbilst 
standartam, ir 0.9, tad varbūtība, ka uz labu laimi izņemtā detaļa būs stan
darta detaļa, ir sagaidāma ne mazāka par 0.8 un ne lielāka par 0.9. A prē
ķini to apstiprina, jo 0.8 < 0.85 < 0.9.

Vispārīgā gadījumā PB (A) < P(A) < (A).

Hipotēžu varbūtības. Beijesa formula. Notikums^! var iestāties pie no
sacījuma, ja iestājies viens no nesavienojamiem notikumiem B v B 2, B n, 
kas veido pilnu notikumu kopu. Ta kā iepriekš nav zināms, kurš no šiem 
notikumiem iestāsies, tos sauc par hipotēzēm.

Hipotēze — zinātnisks pieņēmums parādības izskaidrošanai.
Notikuma A iestāšanās varbūtību aprēķina pēc pilnās varbūtības for

mulas:
P(A) = P{B,) x PĶ (A) + P(B2)x PB2 (A) +... + P(Bn)xPB" (A).

Pieņemsim, ka veikts novērojums, kura rezultātā iestājas notikums A.  
Izvirzīsim sev uzdevumu noteikt, kā izmainījās (sakarā ar to, ka notikums 
A  jau iestājies) hipotēzes varbūtība. Citiem vārdiem, meklēsim nosacītās 
varbūtības P J B J ,  P J B J ,  ..., P J B J .

Vispirms atradīsim nosacīto varbūtību P J B J .  Pēc varbūtību reizinā
šanas teorēmas:

P(ABJ  =  P(A) P J B J  =  P(BX) PBI(A).
P(B.)PB (A)

Līdz ar to PAB.) = ---------- 1-----.
* P(A)

Formulas saucējā, P(A)  aizvietojot ar iepriekš apskatīto no tikum a^ 
varbūtības P(A)  izteiksmi, iegūstam formulu:

__________PiB^SA)
P(Bļ)PBt (A) + P(B2)P„2 (A) +... + P(Bn )PK (A)

Analoģiski var iegūt formulas, pēc kurām aprēķina pārējo hipotēžu 
nosacītās vērtības.
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Jebkuras hipotēzes nosacītās varbūtības Bi (i = 1, 2, n) var aprē
ķināt pēc formulas:

Iegūtās formulas sauc par Beijesa formulām (angļu matemātiķa vār
dā, kurš tās ieguva un nopublicēja 1764. gadā).

Beijesa formulas ļauj pārvērtēt hipotēzes varbūtības pēc tam, kad kļūst 
zināmi novērojuma rezultāti, kura rezultātā iestājas notikums A.

Piemērs. Detaļas, kuras izgatavo uzņēmuma cehā, tiek pārbaudītas, 
vai tās atbilst standartam pie viena no diviem kontrolieriem. Varbūtība, 
ka detaļu pārbaudīs pirmais kontrolieris, ir 0 .6, un otrais kontrolieris — 
0.4. Varbūtība, ka pirmais kontrolieris detaļu atzīs par standarta detaļu, ir 
0.94, un otrais kontrolieris — 0.98. Derīgā detaļa pie pārbaudes tika atzī
ta par standarta detaļu

Aprēķināt varbūtību, ka šo detaļu pārbaudīja pirmais kontrolieris.
Atrisinājums. Notikums A  — detaļa atbilst standartam. Var izdarīt 

divus pieņēmumus:
• detaļu pārbaudīja pirmais kontrolieris (hipotēze £ ,);
• detaļu pārbaudīja otrais kontrolieris (hipotēze B 2).
Meklēto no tikum a^ varbūtību, ka detaļu pārbaudīja pirmais kontro

lieris, aprēķināsim pēc Beijesa formulas:

Pēc uzdevuma nosacījumiem:
P(Br) =  0.6 — varbūtība, ka detaļu pārbaudīs pirmais kontrolieris; 
P(Bi) =  0.4 — varbūtība, ka detaļu pārbaudīs otrais kontrolieris; 
jPB (A) =  0.94— varbūtība, ka pirmais kontrolieris detaļu atzīs par stan

darta detaļu;
PB (A) =  0.98 — varbūtība, ka otrais kontrolieris detaļu atzīs par stan

darta detaļu.
M eklētā varbūtība ir:

Kā redzams, līdz novērojumam hipotēzes 5 ,  varbūtība bija 0.6, bet, 
kad kļuva zināmi novērojuma rezultāti, šīs hipotēzes varbūtība (precīzāk 
nosacītā varbūtība) ir vienāda ar 0.59. Beijesa formulas izmantošana ļāva 
pārvērtēt izvirzītās hipotēzes varbūtību.

Pa(B,) =
P(B:)Pb (A)

P{B1 )PBi (A) + P(B2)PB2 (A) +... + P(Bn)PK (A)

p* W  = ------------------- !--------------P(fi1)Pfii(A) + P(B2)P8;(A)

W )  = -------  -------- = 0.59
0.6x0.94 + 0.4x0.98
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8.8. Bernulli formula

Ja tiek veikti vairāki novērojumi, pie tam no tikum a^ varbūtība katrā 
novērojumā nav atkarīga no citu novērojumu rezultātiem, tad tādus novē
rojumus pieņemts saukt par neatkarīgiem attiecībā pret notikumu A

Dažādos neatkarīgos novērojumos notikumam! varbūtības var būt at
šķirīgas vai arī vienādas. Tālāk apskatīsim tikai tādus neatkarīgos novēro
jumus, kuros no tikum a^ varbūtība visos novērojumos ir vienāda.

Tālāk izmantosim salikta notikuma jēdzienu, saprotot ar to vairāku 
atsevišķu vienkāršu notikumu savienošanu.

Pieņemsim, ka notiek n neatkarīgi novērojumi, kur katrā no tiem no
tikums A  var iestāties vai neiestāties. Pieņemsim, ka notikuma varbūtība 
katrā novērojumā ir vienāda a rp.  Līdz ar to notikum a^ neiestāšanās var
būtība katrā novērojumā ir nemainīga un ir vienāda ar q  =  1 - p .

Izvirzīsim uzdevumu aprēķināt varbūtību, ka pie n novērojumiem A 
iestāsies m reizes un līdz ar to neiestāsies n - m  reizes. Svarīgi uzsvērt, ka 
netiek prasīts, lai notikums A  atkārtotos tieši m  reizes noteiktā secībā. 
Piemēram, ja notikums A  iestājas trīs reizes četros novērojumos, tad ie
spējami šādi salikti notikumi: AAAA, AAAA,  AA AA,  AAAA.  Pieraksts 
AAA A  nozīmē, ka pirmajā, otrajā un trešajā novērojumā notikums A  ie
stājas, bet ceturtajā novērojumā — neiestājas, tas ir, iestājas pretējais 
notikums A . Atbilstoša nozīme ir ari pārējiem pierakstiem.

Meklējamo varbūtību apzīmēsim ar P J m ) .  Piemēram, simbols P5(3) 
nozīmē varbūtību, ka 5 novērojumos notikums iestāsies 3 reizes un līdz ar 
to neiestāsies 2 reizes.

Izvirzīto uzdevumu var atrisināt ar tā saucamo Bernulli formulu. Vie
na salikta notikuma varbūtība, ka n novērojumos notikums A  iestāsies m  
reizes un neiestāsies n - m  reizes, pēc neatkarīgu notikumu varbūtību rei
zināšanas teorēmas ir vienāda a rp mq n~m. Tādi salikti notikumi ir vienādi 
ar kombināciju skaitu no n elementiem, tas ir, C". Tā kā šie saliktie noti
kumi ir nesavienojami, tad pēc nesavienojamu notikumu varbūtību sa
skaitīšanas teorēmas meklētā varbūtība ir vienāda ar visu iespējamo sa
likto notikumu varbūtību summu. Ta kā visu šo salikto notikumu varbūtī
bas ir vienādas, tad meklētā varbūtība (notikum a^ iestāšanās m  reizes n 
novērojumos) ir vienāda ar viena salikta notikuma varbūtības reizināju
mu ar to skaitu.

Pn(m) = C ; p m q"~m.

195



Zigrīda Goša. Statistika

Ievietojot C" = ------- :----- .iegūstam Bernulli formulu uzdevumu risi
nāšanai: /n!(n-m )!

Pn(m ) =  , . n ' * p mqn~m-

Piemērs. Varbūtība, ka elektroenerģijas patēriņš diennakti nepār
sniegs noteikto normu, ir vienāda ar p  =  0.75. Aprēķināt varbūtību, ka 
nākamajās sešās diennaktīs elektroenerģijas patēriņš normu nepārsniegs
4 diennaktis.

Atrisinājums. Elektroenerģijas normāla patēriņa varbūtība katrā no
6 diennaktīm ir nemainīga un tā ir p  =  0.75. Līdz ar to elektroenerģijas 
patēriņa varbūtība katrā no 6 diennaktīm ir nemainīga un tā ir 

q =  l - p  =  l -  0.75 =  0.25.
Varbūtība, ka nākošajās 6 diennaktīs elektroenerģijas patēriņš normu 

nepārsniegs 4 diennaktis, izmantojot Bernulli formulu, ir

P6W  = Q W  = C26p*q2 -  x (0.75)4 x  (0.25)2 = 0.30.
1 x 2

Grāmatas nodala uzrakstīta, izmantojot šādus literatūras avotus: 8., 56— 74;
9., 5— 12; 10., 3— 56,12., 17— 63.
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9. GADĪJUMLIELUMl

9.1. Gadījumlielumu veidi

Jau varbūtības teorijā tika uzsvērts, ka gadījumnotikums ir notikums, 
kas, realizējoties noteiktai apstākļu kopai, var notikt un var arī nenotikt. 
Gadījumnotikums ir gadījuma rakstura parādība, kuras realizācija dota
jos apstākļos nav droši paredzama. Piemēram, monēta pēc izsviešanas 
nokritīs ar ciparu vai ģērboni uz augšu, taču katrā konkrētajā gadījumā 
stabilais stāvoklis nav viennozīmīgi paredzams. M etot spēļu kauliņu, var 
uzkrist skaitlis 1, 2, 3, 4, 5, un 6. Iepriekš paredzēt, kāds skaitlis uzkritīs, 
nav iespējams, jo tas ir atkarīgs no daudziem nejaušiem faktoriem, kurus 
pilnīgi paredzēt nav iespējams. Šajā gadījumā uzkritušā skaitļa lielums ir 
gadījumnotikums. Skaitlis 1, 2, 3, 4, 5, un 6 ir šī lieluma iespējamās vērtī
bas.

Par gadījumlielumu sauc lielumu, kurš novērojuma vai izmēģinājuma 
rezultātā var iegūt vienu un tikai vienu no iespējamām vērtībām.

Gadījumlielums — mainīga kvantitāte, kuras vērtību nosaka gadījum- 
eksperimenta (novērojuma, izmēģinājuma) rezultāts (tālāk tekstā — no
vērojuma rezultāts).

Izšķir diskrētos un nepārtrauktos gadījumlielumus. Piemēram, pun
ktu skaits, kas kārtējā metienā iegūts uz spēļu kauliņa augšējās skaldnes, 
ir diskrēta gadījumlieluma piemērs.

Lodes trāpījuma attālums līdz mērķa centram, šāvienus izdarot ne
mainīgos treniņa apstākļos, ir uzlūkojams par nepārtrauktu gadījumlielu
mu.

Gadījumlielumus apzīmēsim ar X, Y, Z, bet viņu iespējamās vērtības 
ar burtiem x, y, z. Piemēram, ja gadījumlielumam ir sešas iespējamās vēr
tības (spēļu kauliņam), tad tās apzīmēs: x v x2, xy  x4, x5, x6.

Atgriezīsimies pie iepriekšējiem piemēriem. Piemērā par spēļu kauli
ņu gadījumlielums A varēja būt viens no šādām iespējamām vērtībām: 1,
2, 3, 4, 5, 6. Šīs vērtības ir atdalītas viena no otras ar atstarpi, kurās nav X
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iespējamās vērtības. Līdz ar to šajā piemērā gadljumlielums pieņem atse
višķas, izolētas iespējamās vērtības.

Piemērā par šaušanu gadljumlielums var pieņemt jebkuru no intervā
la (a, b) vērtībām. Šeit nevar atdalīt vienu iespējamo vērtību no citas ar 
atstarpi, kura nesatur gadījumlieluma iespējamās vērtības.

No teiktā var secināt, ka ir lietderīgi atšķirt:
4- gadījumlielumus, kuri pieņem tikai atsevišķas, izolētas vērtības ;
❖ gadījumlielumus, kuru iespējamās vērtības nepārtraukti aizpilda 

kādu intervālu.
Gadījumlielumu sauc par diskrētu, ja novērojuma gaitā tas var iegūt 

atsevišķas, izolētas iespējamās vērtības ar noteiktām varbūtībām. Ja spē
ļu kauliņš ir ideāls, tad katru no vērtībām 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6  tas iegūst ar varbū
tību 1/6.

Diskrētu gadījumlielumu iespējamo vērtību skaits var būt galīgs un 
bezgalīgs.

Tātad diskrēta gadījumlieluma visas iespējamās vērtības veido galīgu 
vai bezgalīgu skaitļu virkni un katrai vērtībai ir noteikta varbūtība. Dis
krēta gadījumlieluma X  iespējamās vērtības visbiežāk ir veseli skaitļi.

Gadījumlielumu sauc par nepārtrauktu, ja tas var iegūt jebkuru vēr
tību no kāda ierobežota vai neierobežota intervāla. Nepārtraukta gadī
jumlieluma vērtību skaits ir bezgalīgs. Līdz ar to nav iespējams uzrādīt vi
sas nepārtraukta gadījumlieluma vērtības un nav iespējams ari atseviš
ķām tā vērtībām pakārtot varbūtības. Tā kā jebkurš intervāls ietver bezga
līgi daudz nepārtraukta gadījumlieluma vērtību, tad katras atsevišķas 
vērtības varbūtība ir vienāda ar nulli. Nepārtrauktam gadījumlielumam 
varbūtības var pakārtot tikai intervālam, nevis atsevišķām tā vērtībām.

Apskatot gadījumlielumus, var likties, ka diskrēta gadījumlieluma uz
devumā pietiek uzskaitīt visas tā iespējamās vērtības. Patiesībā tā nav, jo 
gadījumlielumiem var būt iespējamo vērtību vienāds uzskaitījums, bet to 
varbūtības dažādas. Tāpēc diskrētu gadījumlielumu uzdevumā nepietiek 
uzskaitīt tikai visas tā iespējamās vērtības, bet jāuzrāda arī to varbūtības.

Par diskrēta gadījumlieluma sadalījuma likumu jeb sadalījumu sauc 
sakarību starp gadījumlieluma iespējamām vērtībām un to varbūtībām. 
To var parādīt tabulu veidā, analītiski (formulu veidā) un grafiski.

Ja visu gadījumlielumu vērtību varbūtības ir zināmas, tad sadalījumu 
parasti parāda tabulas veidā ar skaitļu pāriem, kuros viens skaitlis ir 
gadījumlieluma vērtība xp bet otrs skaitlis — to varbūtības p r
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9. Gadījumlielumi

Diskrēta gadljumlieluma sadalījuma pieraksts tabulas veidā:
Pi

X1 P i
X2 P  2
X3 P3

Xn Pn

2 1

Ņemot vērā, ka vienā novērojumā gadījumlielums pieņem vienu un 
tikai vienu no iespējamām vērtībām, secinām, ka noteikumi X  =  x v  
X  =  x2, ..., X  =  xn veido pilnu notikumu kopu. Līdz ar to šo notikumu 
varbūtību summa ir vienāda ar 1:

Pl + P 2 +P3  +  ••• +Pn  =  1 
Ja iespējamo varbūtību X  kopa ir bezgalīga pēc vērtību skaita, tad 

varbūtību rindap x +  p 2 +  p 3 +  ... +  p n ir vienāda ar 1. Līdz ar to
n

5 > , =  i./ = i
kur n — gadījumlieluma iespējamo vērtību skaits. Tas nozīmē, ka dotajam 
gadījumlielumam katrā novērojumā obligāti jāiegūst viena no uzrādīta
jām vērtībām.

Gadījumlieluma varbūtību sadalījums atgādina parasto sadalījuma 
rindu vai variācijas rindu. Būtiskā atšķirība ir tā, ka, runājot par gadījum- 
lielumu sadalījumu, absolūto vai relatīvo biežumu vietā lieto varbūtības.

Piemērs. Naudas loterijā izlaistas 1000 biļetes. Viens laimests ir 500 Ls 
un 20 laimesti ir 10 Ls. Atrast gadījumlieluma X  —  vienas loterijas biļetes 
īpašnieka iespējamā laimesta vērtības sadalījumu.

Atrisinājums. Uzrakstīsim gadījumlieluma X  iespējamās vērtības: 
= 500; x2 =  10; x3 =  0. Šo iespējamo vērtību sadalījums ir šāds: 

p x =  1 : 1000 = 0.001; p 2 =  20 : 1000 =  0.02;p 3 =  1 -  (Pļ  +  p j  =  0.979. 
Uzrakstīsim meklēto sadalījumu:

500 10 0
p  0.001 0.02 0.979
Pārbaude: 0.001 +  0.02 +  0.979 =  1.
Ja diskrētam gadījumlielumam ir daudz iespējamo vērtību, tad parā

dīt sadalījumu tabulā ir grūti, jo tā kļūst ļoti liela. Tādā gadījumā sadalījumu
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uzdod analītiski ar formulu. Bieži sadalījumu var izteikt ar formulu, kurā 
varbūtība ir gadījumlieluma vērtības funkcija. Tādā gadījumā formula 
norāda, kādas darbības jāizdara ar gadījumlieluma vērtību xit lai iegūtu 
tās varbūtību p t, resp. p i =  f ( x j .

Ja gadījumlielums ir nepārtraukts, tad gadījumlieluma vērtību x( vie
tā ir jāņem gadījumlieluma intervāli. Ta kā intervālus var izvēlēties dažā
dus, sadalījumu tabulā var atspoguļot tikai tuvināti. Šādā gadījumā ir vē
lams, ja tas ir iespējams, sadalījumu uzdot ar formulu.

Gadījumlielumu sadalījumus var attēlot arī grafiski.
Binomiālais sadalījums. Tiek veikti n neatkarīgi novērojumi, kur kat

rā novērojumā notikum s^ var iestāties vai neiestāties. Notikuma iestāša
nās varbūtība visos novērojumos ir pastāvīga un vienāda ar p  (līdz ar to 
notikuma neiestāšanās varbūtība ir q  =  1 - p .

Apskatīsim notikuma A  kā diskrēta gadījumlieluma Piestāšanās skaitu 
šajos notikumos.

Izvirzīsim sev uzdevumu: atrast gadījumlieluma X  sadalījumu. Lai 
atrisinātu šo uzdevumu, nepieciešams noteikt gadījumlieluma X  iespēja
mās vērtības un tās varbūtības. Acīmredzams, ka notikums A  n novēroju
mos var neiestāties vai iestāties 1 reizi vai 2 reizes,... vai n reizes. Līdz ar 
to X iespējamās vērtības ir šādas:x x =  0 ,x2 = 1,x3 =  2, ■■■xn+ļ =  n. Jāat
rod šo iespējamo vērtību varbūtības. Lai atrastu varbūtības, jāizmanto Ber- 
nulli formula:

Pn{k) = C knp kq - k,

kur k  = 0, 1, 2, ..., n (neatkarīgu novērojumu kopa, kur katrā novē
rojumā notikuma A  varbūtība i r p)\

Ck — binomiālais koeficients.
Formula ir meklētā sadalījuma analītiskā izteiksme.
Par binomiālu sadalījumu sauc gadījumlieluma varbūtību sadalījumu, 

kas aprēķināts pēc Bernulli formulas. Likumu sauc par binomiālu tāpēc, 
ka vienādības labo daļu var apskatīt kā Ņūtona binoma sadalījumu:

(p + q)n = C„V + Cnn- 'pn-lq +... + Cknp kq"-k +... + C°„q".

Binoms (6i... +  gr. nomē  — dalījums, sadalīšana).
Bi.. (lat. 6i — div..) — salikteņa daļa ar nozīmi «divi» , «no divām da

ļām sastāvošs» (binomiāls).
Līdz ar to sadalījuma pirmais loceklis p n nosaka apskatāmā notiku

ma n reizes iestāšanās varbūtību n neatkarīgos novērojumos; otrais locek
lis n p  n^1 q  nosaka notikuma n -  1 iestāšanās varbūtību, ..., pēdējais lo
ceklis qn nosaka varbūtību tam, ka notikums neiestāsies nevienu reizi.
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Uzrakstīsim binomiālo sadalījumu tabulas veida:
X  n n - 1  k  0
P  p n npn “ lq C*pkqn ~k qn

Piemērs. Monēta mesta divas reizes. Uzrakstīt gadījumlieluma X  — 
ģerboņa parādīšanās skaita sadalījumu tabulas veidā.

Atrisinājums. Varbūtība, ka katrā monētas mešanas reizē parādīsies 
ģerbonis, ir p  =  1/2 un līdz ar to ģerboņa neparādīšanās varbūtība ir 
q =  1 -  1/2 =  1/2. Ja monēta mesta 2 reizes, tad ģerbonis var uzkrist 2 rei
zes vai reizi, vai vispār neparādīties. Līdz ar to, X  iespējamās vērtības ir 
šādas X] =  2, x2 =  l , x 3 =  0.

Atradīsim šo iespējamo vērtību varbūtības pēc Bernulli formulas:
P2 (2) = C\ p 2 = (1/2)2 =0.25 

P2(l) = C\pq  = 2 x  (1/2) X (1/2) = 0.5 

P2(0) = C2V  = (1 /2)2 = 0.25
Uzrakstīsim meklēto sadalījumu:

X  2 1 0
p  0.25 0.5 0.25

Kontrole: 0.25 +  0.5 +  0.25 =  1.
Bez tam matemātiskā statistikā apskata Puassona sadalījumu, ģeo

metrisko sadalījumu un hiperģeometrisko sadalījumu.

9.2. Diskrēta gadījumlieluma matemātiskā cerība

Kā zināms, sadalījums pilnīgi raksturo gadījumlielumu. Taču bieži sa
dalījums nav zināms un līdz ar to jāaprobežojas ar mazāku ziņu daudzu
mu. Dažreiz pat izdevīgāk izmantot skaitļus, kuri apraksta gadījumlielumu 
summāri. Tādus skaitļus sauc par gadījumlielumu raksturotājlielumiem.

Viens no svarīgākajiem gadījumlieluma raksturotājlielumiem ir m a
temātiskā cerība.

M atemātiskā cerība ir vienāda ar gadījumlielumu vidējo vērtību. Ma
temātiskā cerība ir skaitlis, kas raksturo gadījumlielumu.

Matemātisko cerību apzīmē ar M(X) jeb ļi.
Par diskrēta gadījumlieluma matemātisko cerību sauc visu tā iespē

jamo vērtību reizinājumu ar to varbūtībām summu. Ja gadījumlielums X
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var pieņemt x v x2 ..., xn vērtības, kuru vērtības atbilstoši i r p v p 2, ..., p n, 
tad gadījumlieluma X  matemātisko cerību M(X) aprēķina pēc formulas:

n
M(X)  = x ļPl + x 2p 2 + ... + x nPn =  Y i XiPn

1=1
kur X; — gadījumlieluma diskrētās vērtības;

Pj — šo vērtību varbūtības.
Ja diskrētam gadījumlielumam X  ir ļoti daudzas iespējamās vērtības,

tad
M( X)  =

i = l

Ja salīdzina šo formulu ar svērtā aritmētiskā vidējā formulu, tad vēro
jama būtiska atšķirība:

> relatīvo biežumu vietā par statistiskajiem svariem izmantotas varbū
tības;

> tā kā pilnu kopu veidojošu notikumu varbūtību summa vienāda ar
1, formulā nav jāparāda dalīšana ar svaru summu.

Jāiegaumē, ka gadījumlieluma matemātiskā cerība ir pastāvīgs lie
lums.

Piemērs. Atrast gadījumlieluma X  matemātisko cerību, ja zināms tā 
sadalījums:

x 3 5 2
p  0.1 0.6 0.3

Atrisinājums. M atemātiskā cerība ir vienāda ar gadījumlieluma visu 
iespējamo vērtību reizinājuma ar to varbūtībām summa:

M(X)  =  3 x 0.1+ 5 x 0.6 + 2 x 0.3 = 3.9
Piemērs. Atrast vienā novērojumā notikumam! iestāšanās skaita m a

temātisko cerību, ja no tikum a^ varbūtība ir vienāda a rp.
Atrisinājums. Gadījumlielums X  — vienā novērojumā notikuma A  

iestāšanās skaits — var pieņemt tikai divas vērtības: x x =  1 (notikums A 
iestājies) ar varbūtību p  un x2 =  0 (notikums A  neiestājies) ar varbūtību 
q =  1 - p .  M eklētā matemātiskā cerība ir:

M(X)  =  l x . p  +  0 x . q = p .
Tātad vienā novērojumā notikuma iestāšanās skaita matemātiskā ce

rība ir vienāda a r  šā notikuma varbūtību.
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9.3. Diskrēta gadījumlieluma dispersija

Viegli minēt tādus gadljumlielumus, kuriem matemātiskā cerība ir vie
nāda, bet dažādas iespējamās vērtības. Piemēram, doti divi diskrēti gadī
jumlielumi X  un Y  ar šādiem sadalījumiem:

X  -0 .0 1  0.01 Y  -100 100
p  0.5 0.5 p  0.5 0.5

Atradīsim abu gadījumlielumu matemātisko cerību:
M(X)  =  -0.01 x 0.5 +  0.01 x 0.05 = 0
M(Y)  =  -100 x 0.5 +  100 x 0.5 =  0
Abu gadījumlielumu matemātiskās cerības ir vienādi lielumi, bet ie

spējamās vērtības ir dažādas, pie tam X  iespējamās vērtības ir tuvu 
matemātiskai cerībai, bet Y  — tālas no to matemātiskās cerības. Līdz ar 
to, zinot tikai gadījumlielumu matemātiskās cerības, nevar spriest par to, 
kādas iespējamās varbūtību vērtības gadījumlielumi var pieņemt, ne arī 
par to, kā iespējamās vērtības ir izkliedētas ap matemātisko cerību. Ci
tiem vārdiem, m atemātiskā cerība gadījumlielumus raksturo nepilnīgi.

Šā iemesla dēļ gadījumlielumus raksturo ari citi raksturotājlielumi. Ta, 
piemēram, lai novērtētu, kā gadījumlieluma iespējamās vērtības ir izklie
dētas ap matemātisko cerību, izmanto raksturotājlielumu, kuru sauc par 
dispersiju.

Dispersija (lat. dispersio — izkliede) — gadījummlieluma X  novirzes 
mērs no tā vidējās vērtības jeb matemātiskās cerības.

Izmantosim apzīmējumus: X  — gadījumlielums un M(X)  — tā matemā
tiskā cerība. Apskatīsim jauna gadījumlieluma kvalitātē starpību X -  M(X).

Par novirzi sauc starpību starp gadījumlieluma vērtību un tā m atem ā
tisko cerību.

Zināms gadījumlieluma X  sadalījums:
X  x2 ...

P  P i  P i  Pn

Uzrakstīsim sadalījuma novirzes likumu. Lai novirze pieņemtu vērtī- 
bux, - M ( X ) ,  gadījumlielumam jāpieņemtu vērtībaxv  Šī notikuma varbū
tība ir vienāda ar p y  Analogi ir ar visām pārējām iespējamām novirzes 
vērtībām:

X - M ( X )  x l - M ( X )  x2 -  M(X)  ... xn -  M(X)

P  P l  P l  Pn
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Diskrēta gadījumlieluma dispersiju aprēķina pēc formulas:

a 1 = ± [ x i - M ( X ) f  p{.
1=1

Diskrētu un nepārtrauktu gadījumlielumu dispersijas ir pastāvīgi lie
lumi.

Gadījumlieluma dispersija ir analoga parastai statistiskās pazīmes 
dispersijai. Salīdzinājumā ar empīriskās dispersijas formulu aritmētiskais 
vidējais ir aizstāts ar matemātisko cerību un statistiskie svari (absolūtie 
vai relatīvie biežumi) — ar varbūtībām, l a  kā varbūtību summa ir vienāda 
ar 1, tad dalīšana ar varbūtību summu nav jāuzrāda (empīriskās dispersi
jas formulā dala ar absolūto vai relatīvo biežumu summu).

Piemērs. Aprēķināt gadījumlieluma X  dispersiju, kura sadalījums ir 
šāds:

x  1 2 5
p  0.3 0.5 0.2

Atrisinājums:
• matemātiskā cerība

M(X)  =  1 x 0.3 +  2 x 0.5 + 5 x 0.2 = 2.3
• visu iespējamo noviržu kvadrāti

(Xļ - M ( X ) ) 2 =  (1 -  2.3)2 = 1.69 
(x2 - M ( X ) ) 2 =  (2 -  2.3)2 =  0.09 
(X ļ - M ( X ) ) 2 =  (5 -  2.3)2 = 7.29

• uzrakstīt noviržu kvadrātu sadalījuma likumu
( x - M ( X ) ) 2 1.69 0.09 7.29 

p  0.3 0.5 0.2
• dispersija

D(X)  =  1.69 x 0.3 +  0.09 x 0.5 + 7.29 x 0.2 =  2.01
Dispersiju var aprēķināt arī pēc šādas formulas:

v 2 = ' Z x j p l - M ( X ) \
1=1

kura ir ērtāka, bet neatklāj dispersijas būtību.
Piemērs. Aprēķināt gadījumlieluma X  dispersiju, kura sadalījums ir 

šāds:
X 2 3 5
p 0.1 0.6 0.3
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Atrisinājums:
• matemātiskā cerība

M(X)  =  2 x 0.1 + 3 x 0.6 +  5 x 0.3 = 3.5
• gadījumlieluma X 2 sadalījums ir

X 2 4 9 25
p  0.1 0.6 0.3

• izteiksme ^ x~pi

= 4 x 0 .1  + 9 x 0 .6  + 2 5 x 0 .3  = 13.3

• gadījumlieluma dispersija
a 2 = Y Jx1i p i - M ( X f  = 13.3 -  3.52 = 1.05.

Lai novērtētu gadījumlieluma iespējamo vērtību izkliedi ap tā vidējo 
nozīmi jeb matemātisko cerību, bez dispersijas aprēķina arī citus rādītā
jus. Viens no tādiem rādītājiem ir vidējā kvadrātiskā novirze.

Gadījumlieluma X vidējā kvadrātiskā novirze ir kvadrātsakne no 
dispersijas:

<j(x) -  J ā 2.

Gadījumos, kad vēlams, lai izkliede būtu gadījumlieluma dimensija, 
aprēķina vidējo kvadrātisko novirzi, bet neaprēķina dispersiju.

Dimensija (lat. dimensio — izmērīšana) — matemātikā mērāms lie
lums, piemēram, garums, platums, augstums.

Piemēram, ja gadījumlielumu aprēķina latos, tad vidējā kvadrātiskā 
novirze arī būs izteikta latos, bet dispersija — kvadrātlatos.

Piemērs. Gadījumlieluma X  sadalījums ir šāds:
X  2 3 10
p  0.1 0.4 0.5

Atrisinājums:
• matemātiskā cerība

M(X)  = 2 x 0.1 +  3 x 0.4 +  10 x 0.5 = 6.4
• matemātiskā cerība kvadrātā

M ( X 2) =  22 x 0.1 + 32 x 0.4 +  102 x 0.5 = 54
• dispersija

CT2 =  54 _ 6.42 =  13.04
• vidējā kvadrātiskā novirze

o{x)  = y[Y5Ā = 3.61.
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9.4. Gadījumlieluma varbūtību sadalījuma funkcija 
un sadalījuma blīvums

Atcerēsimies, ka diskrēta gadījumlieluma visas iespējamās vērtības 
un to varbūtības var parādīt saraksta jeb tabulas veidā. Šāds paņēmiens 
nav vispārējs. To nevar lietot, piemēram, nepārtrauktiem gadījumlielu- 
miem.

Nepārtraukts ir tāds gadījumlielums, kurš var iegūt visas skaitliskās 
vērtības kādā ierobežotā vai neierobežotā intervālā. Nepārtrauktus gadī- 
jumlielumus iegūst mērīšanas vai svēršanas rezultātā. Paaugstinot instru
menta precizitāti, var izdalīt jaunas un jaunas gadījumlieluma iespējamās 
vērtības.

Ierobežots ir tāds gadījumlielums, kurš var iegūt skaitliskās vērtības 
ierobežotā intervālā (a, b).

Neierobežots gadījumlielums var iegūt skaitliskās vērtības neierobe
žotā intervālā. Intervāls var būt neierobežots vienpusēji (a, + 00); ( -  oo ,a)  
vai abpusēji ( -  00, + co).

Apskatīsim gadījumlielumu X,  kura iespējamās vērtības nepārtraukti 
aizpilda intervālu (a, b). Vai ir iespējams sastādīt visu iespējamo vērtību 
X  sarakstu? Acīmredzams, ka to nevar izdarīt. Šis piemērs norāda, ka liet
derīgi apskatīt kopēju paņēmienu jebkura gadījumlieluma tipam. Ar šo 
mērķi apskatīsim gadījumlieluma varbūtību sadalījuma funkciju.

Funkcija (lat.functio — izpilde) matemātikā — matemātisku lielumu 
vai citu objektu nešaubīgas atkarības likums. Vienkāršākajā gadījumā 
funkciju definē šādi: ja A,  B  ir skaitļu kopas un katram skaitlim x  
piekārtots viens un tikai viens skaitlis y, tad šādu attēlojumu sauc par 
funkciju un apzīmē y  =  f(x) .

Par sadalījuma funkciju sauc funkciju F(x), kas nosaka varbūtību 
tam, ka gadījumlielums X  novērojuma rezultātā pieņems vērtības, kuras 
ir mazākas par X,  tas ir: F(x) =  P ( X  <  x).

Tatad nepārtraukta gadījumlieluma X  raksturošanai izmanto sadalī
juma funkciju, tas ir, reālā mainīgā funkciju F(x), ko definē nosacījums: 
F(x) ir varbūtība, ka X  pieņem vērtību, kas mazāka par doto reālo skaitli 
x: F(x) =  P (X  <  x). Sadalījuma funkcija dod iespēju pilnīgi raksturot jeb
kura veida gadījumlielumu (diskrētu vai nepārtrauktu).

Bieži gadījumlieluma sadalījuma funkciju sauc par integrālo funkci
ju. Tas ir pavisam abstrakts pieraksts. Katrā konkrētā uzdevumā ir jā 
atklāj, kādas darbības apzīmē funkcijas simbols F, respektīvi, kādas 
darbības jāizdara arx, lai iegūtu varbūtību F(x).
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Ja gadījumlielums X  ir diskrēts un tā neuzkrāto lielumu sadalījums ir 
dots tabulā, tad F(x) atrašana nozīmē summēt visu to gadījumlieluma vēr
tību, kas mazākas par x, varbūtību. Pieskaitot kārtējo varbūtību, F(x) iz
mainās lēcienveidīgi.

Ja gadījumlielums ir nepārtraukts, varbūtību summēšana nav iespē
jama un to aizstāj ar integrēšanu. No tā radies nosaukums integrālā sa
dalījuma funkcija.

Integrālis (lat. integer — vesels) — matemātisks lielums, ko iegūst di
ferencēšanai pretējas darbības rezultātā; to var dabūt arī, summējot un 
pārejot uz robežu, piem., aprēķinot līklīniju figūras laukumu, integrālis ir 
robeža, uz kuru tiecas visu to joslu laukumu summa, kurās figūra sadalīta, 
ja šo joslu skaits tiecas uz bezgalību un katrs joslas laukums — uz nulli.

Tagad var dot nepārtraukta gadījumlieluma precīzāku definīciju: ga- 
dījumlielumu sauc par nepārtrauktu, ja tā sadalījuma funkcija ir nepār
traukta monotoni augšupejoša līkne.

Gadījumlieluma sadalījuma funkcijas īpašības:
❖ sadalījuma funkcijas vērtības ietilpst apgabalā (0, 1)

0 < F(x) < 1
Funkcijas F vērtības F(x) nav negatīvi lielumi, jo varbūtība nevar būt 

negatīvs skaitlis. Funkcijas F  vērtības F(x) nevar būt lielākas par 1.

❖ funkcija F visā definīcijas apgabalā ir augoša, tas ir, ja x2 >  x v  tad
F(Xl)  > F(xx).

❖ varbūtība, ka gadījumlieluma vērtības ietilpst intervālā (a, b), ir 
vienāda ar sadalījuma funkcijas pieaugumu šajā intervālā:

P(a < X < b )  = F(b) -  F(a).

❖ varbūtība, ka nepārtraukts gadījumlielums pieņems vienu noteiktu 
vērtību, ir vienāda ar nulli.

❖ ja gadījumlielums ir abpusēji neierobežots, tad integrālās funkcijas 
zemākā robežvērtība 0 tiek sasniegta, kadx -oo, bet augstākā ro- 
bežvērtība 1, kadx  -> +oo. Ja gadījumlielums ir vienpusēji vai ab
pusēji ierobežots, uzrādītās robežvērtības F(x) iegūst, x sasniedzot 
savas robežvērtības.

Nepārtrauktu gadījumlielumu raksturo:
> sadalījuma funkcija;
> sadalījuma blīvuma vai varbūtību blīvuma funkcija (diferenciālā sa

dalījuma funkcija).
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Par nepārtraukta gadījumlieluma X  varbūtību sadalījuma blīvumu 
sauc funkciju f(x) — sadalījuma funkcijas F(x) pirmo atvasinājumu:

f(x) =  F'(x).
No definīcijas seko, ka sadalījuma funkcija ir sākotnējā funkcija sada

lījuma blīvumam.
Funkciju F' sauc par sadalījuma blīvuma funkciju un parasti apzīmē 

ar simbolu / .  Sadalījuma blīvuma funkciju /  sauc arī par diferenciālo 
sadalījuma funkciju.

Zinot šo funkciju, var aprēķināt varbūtību, ka nepārtraukta gadījum
lieluma vērtība pieder pie intervāla [a; b], l a  ir vienāda ar noteikto 
integrāli:

b

P(a < X < b) = |  f(x)dx,
a

kur: P  — varbūtība, ka gadījumlielums nonāk intervālā [a, b]; 
f(x) — gadījumlieluma sadalījuma funkcija.

9.5. Empīriskie un teorētiskie sadalījumi

Normālais sadalījums ir nepārtraukta gadījumlieluma X  varbūtību 
sadalījums, kura diferenciālā funkcija ir:

f ( x)  = — J = x e ~  ^  ,
0\I 2 k

kur: n  =  3.141593 un e  =  2.718282 (naturālo logaritmu bāze);
X  — gadījumlieluma mainīgā vērtība.

Normālsadalījums (lat. norma — mēraukla, norma, paraugs). Statis
tikā — empīrisko sadalījumu matemātiskais modelis, kura robeža ir nor
mālā sadalījuma diferenciālās funkcijas y  grafiskais attēls.

Kā redzams, normālo sadalījumu nosaka divi parametri: M(X)  — ma
temātiskā cerība un a  — normālā sadalījuma vidējā kvadrātiskā novirze.

Praksē gadījumlieluma visas iespējamās vērtības parasti nav zināmas, 
tādēļ lielumus M(X)  un a  precīzi nevar noteikt. Tos aizstāj ar novērojumu 
aritmētisko vidējo un standartnovirzi s.

1 i
„  X 1 ^ , 2/ ,  = - = x - x e  

V 27T 5
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Šai funkcijai ir vairāki argumenti: 
x  — gadījumlieluma mainīgā vērtība; 
x — aritmētiskā vidējā vērtība; 
s — standartnovirze.
Šāda vairāk argumentu funkcija nav ērta praktiskai lietošanai. Argu

mentu skaitu var samazināt līdz vienam, gadījumlielumu standartizējot.
Gadījumlieluma standartizācija nozīmē pāreju no uzdevumā lietota

jām, sākotnējām vienībām uz standartizētām vienībām — standartnovir- 
zēm no aritmētiskā vidējā. Mainīgo lielumu standartizāciju lieto visdažā
dākajos statistikas aprēķinos.

Standartizāciju izdara ar formulu:
x - x  

t = ------
s

Lielums t izsaka gadījumlieluma vērtību novirzes no aritmētiskā vidē
jā, mērot standartnovirzēs.

Normālā sadalījuma diferenciālā funkcija standartizētam gadījum- 
lielumam ir:

Normālā sadalījuma blīvuma grafiku sauc par normālā sadalījuma 
līkni (Gausa līkni).

Kā jau tika uzsvērts, ka normālā sadalījuma funkcija ir atkarīga no di
viem parametriem: ļi — matemātiskās cerības un a — normālā sadalījuma 
vidējās kvadrātiskās novirzes. Šie lielumi var būt jebkuri skaitļi.

Mainoties matemātiskai cerībai, normālā sadalījuma līknes forma 
nemainās, bet mainās tās atrašanās vieta. Ja matemātiskā cerība M(X)  ir 
lielāka, līkne atrodas lielāko skaitļu apgabalā, un otrādi, ja matemātiskā 
cerība ir mazāka, līkne atrodas mazāko skaitļu apgabalā.

Ja mainās normālā sadalījuma vidējā kvadrātiskā novirze, mainās 
līknes forma, bet nemainās līknes novietojums uz x ass. Pieaugot vidējai 
kvadrātiskai novirzei, normālā sadalījuma līknes maksimālā ordināta sa
mazinās un pati līkne kļūst lēzenāka, tas ir, līkne it kā pieplok abcisu asij, 
bet, samazinoties vidējai kvadrātiskai novirzei, normālā sadalījuma līkne 
kļūst stāvāka.

Normālā sadalījuma diferenciālās funkcijas līkne ir simetriska pret 
aritmētisko vidējo. Šī sadalījuma asimetrijas koeficients ir nulle.
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Līknes virsotne (sadalījuma funkcijas maksimums) atbilst gadījum- 
lieluma vidējai vērtībai (matemātiskai cerībai). Tā kā sadalījums ir si
metrisks pret vidējo, tad puse no novērojumiem ir mazāki par vidējo, pu
se — lielāki. Attēlā perpendikuls, novilkts pret abscisu asi punktā x,  dala 
laukumu zem līknes divās vienādās daļās.

Par empīrisko sadalījumu sauc absolūto un relatīvo biežumu sadalī
jumu. Sadalījuma rindas ir statistiskās kopas vienību sadalījums pēc kādas 
variējošas pazīmes. Sadalījuma rindas rodas statistiskās novērošanas ma
teriālu grupēšanas procesā. Sadalījuma rindas elementi ir variējošās pazī
mes skaitliskās un atribūtīvās variantes, kas izkārtotas pieaugošā vai dil
stošā kārtībā, un vienību skaits, kurām piekrīt attiecīgo varianšu nozīmes, 
tas ir, varianšu absolūtie un relatīvie biežumi. Tatad empīrisko datu ap
strādes rezultātā iegūtos sadalījumus sauc par empīriskiem sadalījumiem.

Sadalījuma rindas jeb variācijas rindas grafiski attēlo ar histogram- 
mām, poligoniem un kumulātām. Ja nepārtraukti palielinātu novērojumu 
skaitu un vienlaikus izmantotu arvien mazākus intervālus, resp., palieli
nātu grupu skaitu, tad empīriskā sadalījuma poligons pakāpeniski tuvotos 
kādai līknei kā savai robežai.

Šis process noris analogi tam, kā relatīvais biežums, palielinot novē
rojumu skaitu, tuvojas statistiskai varbūtībai.

Par teorētisko sadalījumu sauc varbūtību sadalījumu. Teorētiskos sa
dalījumus pēta varbūtību teorijā.

Teorētiskais sadalījums ir empīriskā sadalījuma matemātiskais mode
lis. Tas izsaka pētītās parādības sadalījuma vispārējo likumu.

Pētot sadalījumus, kas atšķiras no normālā sadalījuma, rodas nepie
ciešamība skaitliski novērtēt šo atšķirību. Šim mērķim aprēķina asimetri
jas un ekscesa rādītājus.

Normālam sadalījumam šie rādītāji ir vienādi ar nulli. Tāpēc, ja pētā
mā sadalījuma asimetrijas un ekscesa rādītājiem ir neliela vērtība, tad var 
pieņemt, ka šis sadalījums ir tuvs normālam sadalījumam.

U n otrādi, asimetrijas un ekscesa rādītāju lielas vērtības norāda uz ie
vērojamām novirzēm no normālā sadalījuma.

Kā novērtēt asimetriju? Var pierādīt, ka simetriskam sadalījumam 
[tāda sadalījuma grafiks ir simetrisks attiecībā pret taisni* =  M(X)\  katrs 
nepāra kārtas (1. un 3. kārtas) centrālais moments ir vienāds ar nulli.

Nesimetriskam sadalījumam nepāra kārtas centrālie momenti ir at
šķirīgi no nulles. Tāpēc jebkuru no šiem momentiem (izņemot pirmās kār
tas centrālo momentu, kurš jebkuram sadalījumam ir vienāds ar nulli) var 
izmantot asimetrijas novērtējumam.
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9. Gadījumlielumi

Visvienkāršāk izvēlēties trešās kārtas centrālo momentu in} . Šo mo
mentu izmantot asimetrijas novērtējumam ir neērti tāpēc, ka tā lielums ir 
atkarīgs no vienības, kurā tiek mērīts gadījumlielums. Lai novērstu šo trū
kumu, trešās kārtas centrālo momentu m,. dala ar normālā sadalījuma vi
dējo kvadrātisko novirzi kubā <r 3 un līdz ar to iegūst raksturojumu, kuram 
nav mērvienības.

Par teorētiskā sadalījuma asimetriju sauc trešās kārtas centrālā mo
menta attiecību pret vidējo kvadrātisko novirzi kubā:

k = /n3 : cr3.

Asimetrija ir pozitīva, ja  sadalījuma līknes izstieptā daļa novietota pa 
labi no matemātiskās cerības. Asimetrija ir negatīva, ja sadalījuma līknes 
izstieptā daļa novietota pa kreisi no matemātiskās cerības. Praktiski asi
metrijas zīmi aprēķina pēc sadalījuma līknes izvietojuma attiecībā pret 
modu (diferenciālās funkcijas maksimuma punktu). Ja sadalījuma līknes 
izstieptā daļa novietota pa labi no modās, tad asimetrija ir pozitīva, bet, ja 
pa kreisi — negatīva.

Lai novērtētu līknes stāvumu, tas ir, teorētiskā sadalījuma līknes lie
lāku vai mazāku augšupeju salīdzinājumā ar normālo līkni, kā raksturoju
mu izmanto ekscesu.

Par teorētiskā sadalījuma ekscesa rādītāju sauc raksturojumu, kuru 
aprēķina šādi: _

Normālam sadalījumam m4 / cr4 =3. Līdz ar to ekscesa rādītājs ir vie
nāds ar nulli. Tāpēc, ja  sadalījuma ekscesa rādītājs atšķiras no nulles, tad 
šī sadalījuma līkne atšķiras no normālā sadalījuma līknes:

❖ ja ekscesa rādītājs ir pozitīvs, tad sadalījuma līkne ir augstāka un ar 
smailāku virsotni nekā normālai sadalījuma līknei;

❖ ja ekscesa rādītājs ir negatīvs, tad sadalījuma līkne ir zemāka un ar 
lēzenāku virsotni nekā normālai sadalījuma līknei. Pie tam tiek pie
ņemts, ka normālam un teorētiskam sadalījumam ir vienāda m ate
mātiskā cerība un dispersija.

Tatad normālā sadalījuma svarīgākās īpašības ir šādas.
> Funkcija definēta visām vērtībām apgabalā -oo <x<  co.
> Jebkurai gadījuma lieluma vērtībai x  atbilst pozitīva funkcijas f(x) 

vērtība. Normālā sadalījuma līkne vienmēr ir virs abscisu ass Ox.
> Funkcijas robeža, ja U| —» oo, ir vienāda ar nulli:

limy =  0, ja bt| —» co.
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Tas nozīmē, ka Ox ass ir funkcijas grafika horizontāla asimptota.
>  Normālā sadalījuma moda un mediāna sakrīt a r vidējo vērtību.
> Standartnovirze! palielinoties, līkne kļūst lēzenāka, standartnovirzei 

samazinoties, līkne kļūst stāvāka.
>  Normālais sadalījums ir  simetrisks. Tādēļ tā momentu asimetrijas 

koeficients ir nulle. Normālā sadalījuma ekscesu arī pieņem par nor
mu. To raksturo ceturtās kārtas standartizētais moments, kas ir vie
nāds ar 3.

Vispārīgā gadījumā normālā sadalījuma funkcija ir atkarīga no di
viem parametriem: vidējās vērtības /jl un standartnovirzes.

Mainoties vidējai vērtībai, normālā sadalījuma līknes forma nemai
nās. Vidējās vērtības izmaiņas vienīgi pārvieto līkni Ox ass virzienā. Ja 
vidējā vērtība pieaug, līkne pārvietojas pa labi, ja vidējā vērtība samazi
nās, — pa kreisi.

Ja mainās standartnovirze, mainās līknes forma. Normālā sadalījuma

maksimālā vērtība ir —~ ^ = . No tā redzams, ka, pieaugot standartnovir- 
<Sv2tt

zei, maksimāla funkcijas vērtība samazinās, līkne kļūst lēzena, it ka pie
plok pie Ox ass. Ja standartnovirze samazinās, maksimālā ordināta pie
aug, līkne kļūst stāva.

Jāatzīmē, ka visos gadījumos — neatkarīgi no parametru vērtībām — 
sadalījuma funkcijas noteiktais integrālis robežās no -  oo līdz + oo ir vie
nāds ar 1. Citiem vārdiem, laukums, kuru ierobežo normālā sadalījuma 
līkne un abscisu ass, ir vienu vienību liels, jo  notikums, ka gadījuma lielu
ma vērtība atrodas robežās no -  oo līdz +  oo, ir droši sagaidāms.

Normālā sadalījuma likumu un tā modifikācijas lieto daudzos un da
žādos varbūtības teorijas un statistikas aprēķinos.

Zigrīda Goša. Statistika

Grāmatas nodaļa uzrakstīta, izmantojot šādus literatūras avotus:
8., 75,—112.; 9., 12,—29.; 12., 64,—155.
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10. IZLASES NOVĒROŠANA

10.1. Izlases novērošana — 
svarīgākais statistisko datu avots

Statistikā metodoloģija izšķir divus novērošanas veidus atkarībā no 
objekta vienību aptveres pilnīguma:

❖ pilnā novērošana;
^  nepilnā novērošana.
Nepilnās novērošanas pamats ir izlases novērošana, kuru tirgus eko

nomikas apstākļos lieto arvien biežāk. LR statistikas pāreja uz nacionālo 
kontu starptautiskiem standartiem prasa arvien plašāku izlases novēroša
nas lietošanu, lai iegūtu un analizētu nacionālo kontu rādītājus ne tikai 
par rūpniecību, bet ari par citiem ekonomikas sektoriem.

Izlases metode —  pētīšanas metode, ar kuru, novērojot daļu no pētā
mā objekta vienībām, iespējams iegūt reprezentatīvus pētāmo objektu rak
sturojošus rādītājus. Izlases metodes matemātiskais pamats ir varbūtību 
teorija. No citām nepilnās statistiskās novērošanas metodēm izlases m e
tode atšķiras ar to, ka, veidojot izlases kopu jeb izlases kopumu, tiek ie
vērots nejaušās jeb vienādiespēju princips.

Izlases metode izvirza sev uzdevumu — pēc izpētītās kopas daļas dot 
kopas vienību raksturojumu, ievērojot visus statistiskās novērošanas prin
cipus, noteikumus un zinātniski organizētu darbu pie vienību atlases.

Statistika izlases novērošanu lieto dažādu iemeslu dēļ. Pašreizējā eta
pā radušies daudzi saimnieciskās darbības subjekti, kuri ir raksturīgi tir
gus ekonomikai, piemēram, akciju sabiedrības, mazie uzņēmumi, kopuz
ņēmumi, zemnieku saimniecības utt. Šo statistisko kopu pilna novērošana 
prasītu ļoti lielas materiālās, finansu, darbaspēka u. c. izmaksas, jo  šajās 
kopās ietilpst ļoti liels vienību skaits.

Izlases novērošana ļauj:
>  ievērojami ieekonomēt naudas līdzekļus un darbaspēku;
>  paātrināt nepieciešamo datu ieguvi. Piemēram, 10% kopas vienību 

apsekošanai izlieto ievērojami mazāk laika un līdz ar to rezultātus
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iegūt ātrāk un tie būs aktuālāki. Statistiskos pētījumos laika faktors 
ir ļoti svarīgs apstākļos, kad strauji mainās sociāli ekonomiskā si
tuācija;

>  paplašināt novērošanas programmu. Tā kā novērošanai tiek pakļau
ta tikai neliela daļa no visām kopas vienībām, iespējams plašāk un 
detalizētāk izpētīt atsevišķas vienības;

>  samazināt nepieciešamo darbinieku skaitu. Tas ļauj izlases novēro
šanā piesaistīt kvalificētākus cilvēkus, samazināt kļūdu parādīšanās 
iespējamību, it sevišķi pie tiešās faktu reģistrācijas, un sasniegt iz
virzīto mērķi ar vairāk kompetentu speciālistu — statistiķu mazāku 
skaitu.

> izstrādāt un precizēt kopas pilno novērošanu. Pilnās novērošanas 
datu izlases izstrāde saistīta ar nepieciešamību iegūt apsekojuma 
operatīvos, iepriekšējos rezultātus. Bez tam, apkopojot pilnās no
vērošanas datus, nav iespējams veikt visu pētām o pazīmju kombi
nāciju pilnīgu izstrādi. Šajos apstākļos izlases metode ļauj iegūt ne
pieciešamos datus ar pieņemamu precizitāti, kad laika un izmaksu 
faktori datu pilnīgu izstrādi dara nelietderīgu.

Bez tam praksē jāsaskaras ar izpētes specifiskiem uzdevumiem, kurus 
var atrisināt tikai ar izlases metodes palīdzību. Pie tādiem  uzdevumiem 
jāpieskaita produkcijas kvalitātes izpēte, ja produkciju izpētes rezultātā 
iznīcina. Pamatojoties uz izlases novērošanu, pēta, piemēram, elektrolam- 
pu, sērkociņu, daudzu kausējumu utt. kvalitāti. Bez tam, mūsdienu apstāk
ļos, kad paplašinās starpvalstu ekonomiskie sakari, im portēto produktu 
un nepārtikas preču kvalitātes kontroli ir iespējams nodrošināt tikai iz
lases novērošanas ceļā.

Izlases kopa jeb izlase ir ģenerālkopas vai hipotētiskās kopas daļa, 
kura ir izdalīta statistiskai novērošanai, lai spriestu par visas ģenerālkopas 
vai hipotētiskās kopas īpašībām.

Par ģenerālkopu sauc visu statistiskās izziņas objektu, to vienību ko
pu, par kuru vēlas iegūt statistisku informāciju. Apsekojumam atlasīto 
vienību kopu statistikā sauc par izlasi jeb izlases kopu, bet vienību kopu, 
no kuras notiek atlase — par ģenerālkopu.

Ģenerālkopa var būt galīga un eksistēt reāli, piemēram, visi Latvijas 
iedzīvotāji. Par neierobežotu ģenerālkopu jeb hipotētisko kopu sauc tādu 
statistikas objektu, kurš, atšķirībā no galīgās ģenerālkopas, nav ierobe
žots. Hipotētisko kopu pēc vēlēšanās var neierobežoti paplašināt, piem ē
ram, elektriskās spuldzes, ko ražo rūpnīca. Hipotētiskās kopas veido visi
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speciāli organizēti eksperimenti, jo teorētiski tos var atkārtot neierobe
žoti daudz reižu.

Tātad izlases metodei ir sekojošas pozitīvas īpašības:
♦  datu savākšanas relatīvi nelielās (salīdzinājumā ar pilno novēroša

nu) materiālās, darbaspēka un naudas izmaksas (ieskaitot izdevu
mus apsekojuma plānošanai un veidošanai);

♦ rezultātu ieguves operativitāte;
♦ plašas lietošanas jomas;
♦  augsta fezultātu ticamība.
Visas šīs pozitīvās īpašības parādās tikai pie nosacījuma, ka pareizi a t

risinātas izlases apsekojuma problēmas, kuras ir:
♦ ģenerālkopas robežu noteikšana;
♦ apsekojuma novērošanas programmas un instrukcijas izstrādāšana;
♦ izlases apsekojuma bāzes noteikšana — ģenerālkopas vienību sa

raksts, ziņas par vienību izvietojumu utt.;
♦ kļūdas pieļaujamā lieluma noteikšana un izlases lieluma aprēķinā

šana;
♦ izlases novērošanas veida noteikšana;
♦ novērošanas veikšanas laika noteikšana;
♦ izlases novērošanas veikšanai nepieciešamā kadru skaita noteikša

na, to sagatavošana;
♦ izlases datu precizitātes un ticamības novērtēšana.
Par izlases metodi sauc zinātniski pamatotas statistikas metodes, ar 

kuru palīdzību:
♦ izveido izlasi, atlasa novērojamās vienības no visām ģenerālkopas 

vienībām;
♦ organizē izlases novērošanas procesu un veic specifisku, tikai ar iz

lasi saistītu datu apstrādi, iegūtos secinājumus vispārina uz ģene- 
rālkopu;

♦ aprēķina izlases reprezentācijas kļūdas, vērtējuma intervālus un no
vērtē iegūtos rezultātus kopumā.

Kā ģenerālkopu, tā izlasi var raksturot ar dažādiem statistikas rādītā
jiem, piemēram, pazīmes aritmētisko vidējo, pazīmes relatīvo biežumu, 
modu, mediānu, dispersiju, variācijas koeficientu utt.

Rādītājus, kuri aprēķināti pēc ģenerālkopas datiem, statistikā sauc 
par parametriem un parasti apzīmē ar grieķu burtiem.

Parametrs (gr. parametron — tas, kas mērī) — matemātikā ar burtu 
izteikts pastāvīgs lielums, kas saglabā savu pastāvīgo nozīmi tikai attiecī
gajā uzdevumā.
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Ja ģenerālkopu nenovēro, tās param etri nav zināmi. Tādā gadījumā 
parametrus tāpat apzīmē ar grieķu burtiem, uzlūkojot tos par nezinā
miem lielumiem. To tuvinātas nozīmes, precīzāk intervālus, kuros para
metri varētu atrasties, novērtē pēc izlases datiem.

Atbilstošus rādītājus, kuri aprēķināti pēc izlases datiem (aritmētisko 
vidējo, relatīvo biežumu, utt.) sauc par izlases raksturotājiem, vērtēju
miem.

Vērtējumus, kas aprēķināti pēc izlases datiem, apzīmē ar latīņu bur
tiem, cenšoties, ja vien iespējams, izvēlēties atbilstoši tiem grieķu burtiem, 
ar kuriem apzīmē analogus parametrus.

Izlases raksturotāji atšķiras no ģenerālkopas parametriem ar izlases 
kļūdu un novērošanas kļūdu.

Līdz ar to var teikt, ka statistisko secinājumu m etode pēc izlases da
tiem ļauj izdarīt secinājumus par lielāku kopu salīdzinājumā ar izlases kopu.

10.2. Izlases veidi un novērošanas vienību atlases paņēmieni

Pēc izlases datiem aprēķināto izlases raksturotāju ticamība lielā mērā 
ir atkarīga no izlases kopas reprezentativitātes, kura savukārt, ir atkarīga 
no izlases vienību atlases paņēmiena no ģenerālkopas. Katrā konkrētā 
gadījumā atkarībā no pētāmās parādības būtības, kopas apjoma, novēro
jamās pazīmes sadalījuma un variācijas, materiāliem, darbaspēka un nau
das resursiem izvēlas vispiemērotāko atlases organizācijas sistēmu, kuru 
nosaka atlases veids, metode un paņēmiens.

Tātad izlases veids ir atkarīgs no novērojamo vienību atlases paņē
miena un kārtības. Katram izlases veidam ir specifiska novērojamo vie
nību atlases metodika un tehnika. Izlases veidus klasificē pēc tā, ar kādiem 
paņēmieniem izlasi izdala no ģenerālkopas.

Pēc vienību atlases tehnikas izšķir:
•  nejaušo jeb loterijveida atlasi (lozēšanu);

mehānisko atlasi (no ģenerālkopas ik pēc noteikta intervāla ņem 
pa vienai vienībai).

Vienību atlase var būt:
• a tkārto ta (atlasītās vienības pēc to pazīmju reģistrēšanas no jauna 

pievieno ģenerālkopai);
• neatkārtota (atlasītas vienības turpmākajā atlases procesā nepieda

lās).
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No ģenerālkopas var atlasīt:
>  individuāli atsevišķas tās vienības (individuālā atlase);
>  vienību sērijas jeb ligzdas (grupveida atlase).
Vienības var atlasīt:
•  tieši no visas ģenerālkopas (nesagrupētā atlase);
•  atsevišķi no ģenerālkopas grupām (tipoloģiskā vai rajonizētā atlase).
Izlases kopas vienības var atlasīt:
•  uzreiz no pilnas sākotnējās ģenerālkopas (vienpakāpes atlase);
•  veidojot izlases kopu pakāpeniski, atlasot zināmu skaitu sēriju vai 

vienību no ģenerālkopas dažāda plašuma starppakāpēm (daudzpa
kāpju atlase).

Tātad ir iespējami trīs kopas vienību atlases paņēmieni:
• nejauša atlase;
• vienību atlase pēc noteiktas shēmas;
• pirmā un otrā atlases paņēmiena apvienojums.
Parasti dažādos kopas vienību atlases paņēmienus apvieno un sav

starpēji kombinē, izveidojot kādu noteiktu izlases veidu:
• īsti nejaušā izlase vai vienkārša gadījumizlase;
• mehāniskā izlase;
• tipoloģiskā izlase jeb stratificētā izlase;
• sērijveida jeb ligzdveida izlase;
• kombinētā izlase;
• daudzpakāpju izlase;
• daudzfāzu izlase.
īpašs izlases veids ir mazās izlases.
Apskatīsim kopas vienību atlases paņēmienus dažādiem izlases vei

diem.
īsti nejauša izlase vai vienkārša gadījumizlase (tālāk tekstā —  vien

kārša gadījumizlase). M ūsdienu izlases novērošanas teorijas attīstība sā
kās ar vienkāršu gadījumizlasi. Jēdzieni un kategorijas, kuri ir vienkāršas 
gadījumizlases pamatā, ir sākuma jēdzieni un kategorijas citu izlases no
vērošanas veidu izstrādē.

Pie vienkāršas gadījumizlases vienību atlase notiek no visām ģene
rālkopas vienībām bez to iepriekšējas grupēšanas kaut kādās grupās, un 
atlases vienība sakrīt ar novērošanas vienību. Vienkārša gadījumizlase 
vislabāk nodrošina visu kopas vienību vienādu iespēju nokļūt izlasē.

Pirms vienību atlases nepieciešams precīzi noteikt ģenerālkopas ro
bežas, lai tās atsevišķu vienību ietveršana vai neietveršana neradītu
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šaubas. Piemēram, pie studentu aptaujas nepieciešams norādīt, vai ģene- 
rālkopā ietilpst personas, kuras atrodas akadēmiskā atvaļinājumā, ietilpst 
privāto augstskolu studenti, militāro augstskolu studenti utt.

Vienkāršas gadījumizlases vienības no ģenerālkopas atlasa ar: 
lozēšanas metodi; 
nejaušo skaitļu tabulu metodi.

Lozēšanai nepieciešams sagatavot noteiktu skaitu lozes — lodītes, 
kartītes, spēļu kauliņus, kuru skaits ir vienāds ar ģenerālkopas vienību 
skaitu. Katrai lozei ir jāsatur informācija par kopas atsevišķu vienību — 
numurs, personas uzvārds un adrese, nosaukums vai kāda cita atšķirības 
pazīme.

Atbilstoši noteiktajam izlases lielumam, no rūpīgi sajauktām kartītēm, 
lodītēm u. tml. pakāpeniski atlasa n kartītes, lodītes u. tml., katru reizi 
pierakstot kartītes, lodītes u. tml. numuru. Kopas vienības, kuru numuri 
bija atlasīti, pakļautas izlases novērošanai.

Lielai ģenerālkopai vienību atlasei ērtāk ir izmantot nejaušo skaitļu 
tabulas, kuras tiek publicētas vai arī izmantojot skaitļošanas tehniku. Šā
da tabula satur ciparu sērijas, kuras mainās nejaušā veidā, atlasītas elek
tronisko signālu ceļā. Tā kā mēs izmantojam desmit ciparu sistēmu 0, 1,
2 ,.. .,  9, tad jebkura cipara parādīšanās varbūtība ir 1/10. Līdz ar to, ja  va
jadzētu radīt nejaušo skaitļu tabulu, kurā ir 500 zīmes, tad no tām apmē
ram 50 zīmes būtu 0, tik pat daudz 1 utt. Ņemot vērā, ka katrs cipars un 
tā secība ir nejaušība, var izmantot nejaušo skaitļu tabulu, pārvietojoties 
pa to vai nu vertikāli, vai horizontāli. Cipari sagrupēti pa 5, lai tabulu 
varētu labāk pārskatīt un to izmantot.

Piemērs. No 9540 universitātes studentiem jāizveido 5% izlase: 
n =  5% x N =  477 studenti, tas ir, 5% x 9 540 =  477 studenti. Ņemot vērā 
to, ka ģenerālkopas vienību skaits ir četrzīmju skaitlis, katra studenta 
kodam jābūt četrzīmju skaitlim: no 0001 — pirmajam studentam līdz 
9540 — pēdējam studentam sarakstā. Lai veiktu atlasi, izmantojot nejau
šo skaitļu tabulu, jāizvēlas sākuma punkts, kuru var noteikt šādā veidā: 
aizver acis un uz labu laimi ar zīmuli uzliek punktu tabulā. Pieņemsim, ka 
mēs trāpījām 13. rindas 1. slejā.

Līdz ar to vienība ar numuru 9 082 ir pirmā vienība izlasē. Nejaušo 
skaitļu tabulā ir pieczīmju skaitļi, piemēram, 90 822, bet vienības kods — 
četrzīmju skaitlis.

Līdz ar to pirmā skaitļa (90 822) piektā zīme (skaitlis 2) ir lieka un to 
pievieno nākošajam skaitlim (izveidojas sešzīmju skaitlis 260 280). Atlasot
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nākošo studentu, mēs izmantojam pirmās četras zīmes 2602 un pēdējās 
divas zīmes pievienojam nākošajam skaitlim (8088925) utt.

Nejaušo skaitļu tabulas izmantošanas piemērs

Rindas Slejas
1 2 3 4 5 6 7 8

13 90822 60280 88925 99610 42772 60561 76873 04117
14 72121 79152 96591 90305 10189 79778 68016 13747
15 95268 41377 25684 08151 61816 58555 54305 86189
16 92603 09091 15884 93424 72586 88903 30061 14457
17 18813 90291 05275 01223 79607 95426 34900 09778
18 38840 26903 28624 67157 51986 42865 14508 49315

Ja virzāmies pa 13. rindu, tad vienība ar numuru 2602 ir otrā, 8088 — 
trešā, 9259 — ceturtā. Nākamo kodu 9610 izlaižam tāpēc, ka mums nav 
studenta ar šādu numuru. Tālāk izlasē iekļūst numuri 4277, 2605, 6176, 
8730,4117,7212,1791, 5296, 5919, 0305,1018. Kodu 9797 izlaiž. Nākamie 
atlasītie numuri ir 7868, 0161, 3747, 9526, 8413, 7725 utt. Procedūru tur
pina, līdz atlasītie numuri veido izlases lielumu (n = 477 studenti). 

Atkarībā no vienību atlases paņēmiena var būt:
❖ atkārtota atlase;
^  neatkārtota atlase.
Pie atkārtotas atlases katras atsevišķas vienības iekļūšana izlasē pa

liek nemainīga un tā ir 1 : N,  kur N  — ģenerālkopas vienību skaits. Vie
nības iekļūšana izlasē nemainās tāpēc, ka pēc jebkuras vienības atlases tā 
atkal atgriežas ģenerālkopā un var tikt izņemta no jauna. Sociāli ekono
miskā statistikā nav nozīmes lietot atkārtoto izlasi.

Pie neatkārtotas atlases katras atsevišķas vienības iekļūšana izlasē vi
su laiku mainās (palikušajām vienībām varbūtība pieaug). Ta mainās no
1 : N  pirmai atlasītai vienībai līdz 1 : TV -  n +  1 — pēdējai atlasītai vienī
bai.

Vienkāršas gadījumizlases metodi praksē lieto reti, jo tā ir darbietil
pīga. Turklāt citu izlašu veidi, piemēram, tipoloģiskā izlase, gandrīz ar to 
pašu darba patēriņu nodrošina mazāku izlases kļūdu.

No vienkāršas gadījumizlases jāatšķir kvotu atlase, kad izlase veidojas 
no noteiktu kategoriju (kvotu) vienībām, kuras jāpārstāv noteiktās pro
porcijās. Kvota (lat. quat — cik) — daļa, norma; skaitlis, kas izsaka liku
mā vai līgumā noteikto kādā pasākumā. Nodokļu likme aplikuma vienībai.
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Piemērs. Aptaujājot lielveikala pircējus, ieplānota 150 respondentu 
atlase, tai skaitā 90 sievietes, no kurām 25 — meitenes, 20 — jaunas sie
vietes ar maziem bērniem, 35 — vidēja vecuma sievietes, kuras ģērbušās 
lietišķā kostīmā, 10 — sievietes 50 gadu vecumā un vecākas. Bez tam ie
plānota 60 vīriešu atlase, no kuriem 15 — pusaudži un jaunieši, 20— jau
ni vīrieši ar bērniem, 15 — vīrieši, kuri ģērbti uzvalkos, 10 — vīrieši, kuri 
ģērbti sportiskā apģērbā. Lai noteiktu pircēju orientāciju, tāda izlase ir 
laba, bet, ja gribam noteikt pirkuma vidējo summu, tā struktūru, iegūsim 
nereprezentablus rezultātus. Tas ir tāpēc, ka kvotu izlase ir virzīta uz no
teiktu kategoriju atlasi.

Mehānisko izlasi lieto gadījumos, kad ģenerālkopa ir sakārtota kaut 
kādā veidā, tas ir, ir noteikta secība vienību izvietojumā, piemēram, strā
dājošo saraksta numuri, vēlētāju saraksti, respondentu telefonu numuri, 
mājas un dzīvokļu numuri utt.

Mehāniskās izlases veidošanai nosaka atlases proporciju, kura ir iz
lases kopas vienību skaita attiecība pret ģenerālkopas vienību skaitu.

Piemērs. No 500 000 ģenerālkopas vienībām paredzēts iegūt 2% izla
si, tas ir, atlasīt 10 000 vienību (2% x 500 000 : 100), tad atlases proporcija 
ir 1/50 =  (10 000 : 500 000). Vienību atlase notiek atbilstoši noteiktajai 
proporcijai pēc vienādiem intervāliem. Izlasē ņem tās vienības, kuras se
cīgi atrodas noteiktā attālumā no iepriekšējās vienības. Pie proporcijas 
1: 50 (2% izlase) atlasa katru 50. vienību, pie proporcijas 1: 20 (5% izla
se) — katru 20. vienību utt.

Ja ģenerālkopā vienības sakārtotas pēc kādas formālas pazīmes kā 
iepriekš minētajos piemēros, mehāniskās izlases reprezentativitāte atbilst 
vienkāršas gadījumizlases reprezentativitātei. Tādēļ mehāniskās izlases 
rezultātus novērtē, izmantojot vienkāršas gadījumizlases kļūdu formulas.

Ģenerālkopas vienības var saranžēt vai sakārtot augošā vai dilstošā 
secībā pēc pētāmās pazīmes vai ar to cieši saistītas pazīmes lieluma. Tas 
ļauj paaugstināt mehāniskās izlases reprezentativitāti. Tā ir tuva tipolo- 
ģiskās izlases reprezentativitātei, tikai izlases kļūdu grūtāk aprēķināt.

Tā kā parasti vienlaikus novēro nevis vienu, bet daudzas pazīmes, no 
ranžētas rindas ņemtas mehāniskās izlases priekšrocības grūti novērtēt. 
Tādēļ arī šajā gadījumā parasti izlases kļūdas novērtē ar vienkāršas gadī
jumizlases kļūdu formulām.

Veidojot izlasi no ranžētām  ģenerālkopas vienībām, pieaug sistemā
tiskās kļūdas bīstamība, kas ir saistīta ar pētāmās pazīmes nozīmes

> samazināšanu, ja no katra intervāla reģistrē pirmo pazīmes nozīmi;
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> paaugstināšanu, ja no katra intervāla reģistrē pēdējo pazīmes nozīmi.
Tāpēc mērķtiecīgi ir atlasi sākt ar pirmā intervāla centru, piemēram, 

pie 5% izlases atlasīt 10, 30, 50, 70 un ar tādu pašu intervālu atlasīt pārē
jās vienības.

Mehānisko izlasi plaši lieto, ja atlase jāizdara no neierobežotas (hipo
tētiskās) ģenerālkopas. Šajā gadījumā visu vienību sarakstu sastādīt nevar 
un līdz ar to vienību izlase nav iespējama. Piemērs. Pētījot pieprasījumu 
pēc precēm, var aptaujāt katru desmito, divdesmito utt. pircēju, kurš iz
nāk no veikala. Šo metodi var izmantot produkcijas kvalitātes pētījumos.

Tipoloģiskā vai stratificētā izlase. Stratifikācija (lat. stratum — se
gums +  facere — darīt) — noslāņošanās; antropoloģijā sabiedrības hori
zontāls dalījums salīdzinoši nošķirtos slāņos —  šķirās, kastās, statusa gru
pās.

Šo vienību atlases paņēmienu lieto tajos gadījumos, kad ģenerālkopas 
vienības var sadalīt vairākās tipiskās grupās. Iedzīvotāju pētījumos tādas 
grupas var būt, piemēram, sociālās grupas, vecumgrupas vai izglītības lī
meņa grupas; uzņēmumu aptaujās — nozare un apakšnozare, īpašuma 
veids utt. Pēc tam vienību atlasi veic katras grupas ietvaros atsevišķi, pa
rasti izmantojot vienkāršas gadījumatlases vai mehāniskās atlases paņē
mienu.

Tipoloģiskā izlase un tās modifikācijas ir ļoti izplatītas statistikas prak
sē. Strādājot ar šo izlases veidu, vienkāršākā ir proporcionālā izlase, kad 
no katras grupas atlasa vienību skaitu, kurš ir proporcionāls šīs grupas lie
lumam.

Proporcionālās, tipoloģiskās izlases reprezentācijas kļūda ir atkarīga 
no tā, kā pētāmās pazīmes kopējā dispersija sadalās grupu vidējā jeb intra- 
grupu un starpgrupu dispersijā. Tipoloģiskās izlases kļūdu nosaka grupu 
vidējā jeb intragrupu dispersija (tālāk tekstā — grupu vidējā dispersija). 
Ja grupēšanu pa tipiskām grupām izdara pēc pētāmās pazīmes vai ar to 
cieši saistītas pazīmes, tad tipoloģiskā izlase maksimāli pilnīgi reprezentē 
visas ģenerālkopas grupas. Tādēļ, ka variācijas daļa, kas atspoguļojas starp
grupu dispersijā, reprezentācijas kļūdu nerada. Turpretī grupu vidējo 
dispersiju izraisa statistiķiem nezināmi, var teikt, nejauši cēloņi. Tādēļ 
grupu vidējā variācija nosaka tipoloģiskās izlases kļūdu, resp., tās repre- 
zentativitāti.

Tā kā grupu vidējā dispersija vienmēr ir mazāka par kopējo dispersi
ju, tad tipoloģiskā izlase pie citiem līdzīgiem nosacījumiem vienmēr ir  re
prezentatīvāka par vienkāršo gadījumizlasi. Tādēļ šo vienību atlases 
metodi plaši lieto praksē.
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Bez proporcionālās tipoloģiskās izlases zināmi ari citi tipoloģiskās iz
lases veidi.

Sērijveida izlase. Šis atlases paņēmiens ir ērts tajos gadījumos, kad 
kopas vienības apvienotas nelielās grupās jeb sērijās. Piemēram, izstrā
dājumi, kuri iepakoti kastēs, iedzīvotāji, kuri dzīvo vienā namā vai saim
niecībā utt. Šādos gadījumos praktiski nav izdevīgi atlasīt katru novēro
jam o vienību atsevišķi. Vieglāk ir atlasīt veselas grupas jeb sērijas (kastes, 
saimniecības utt.) un novērot visas vienības, kas ietilpst atlasītajā sērijā.

Sērijveida izlases būtība ir mehāniskā sēriju atlasē. Katru atlasīto sē
riju novēro pilnīgi, tas ir, savāc datus par visām tās vienībām. Tā kā visas 
atlasītās sērijas novēro pilnīgi, pazīmes variācija atlasīto sēriju ietvaros 
reprezentācijas kļūdu nerada. Reprezentācijas kļūdu rada starpsēriju va
riācija, ko mēri ar starpsēriju dispersiju. Atcerieties, ka tipoloģiskās izla
ses gadījumā bija tieši otrādi. No dispersiju saskaitīšanas teorēmas vie
dokļa sēriju izlase būtu reprezentatīvāka par vienkāršo gadījumizlasi. Bet 
tajā pašā laikā praktiski nevar novērot tik daudz sēriju r  kā atsevišķi ņem 
tu kopas vienību n. Tādēļ r <  n, un līdz ar to sēriju izlase vienmēr ir mazāk 
reprezentatīva nekā vienkārša gadījumizlase.

Kombinētā izlase. Statistisko apsekojumu praksē bez iepriekš apska
tītajiem atlases paņēmieniem lieto ari kombinēto izlasi. Piemēram, var 
kombinēt tipoloģisko un sērijveida izlases, kad sērijas atlasa noteiktā kār
tībā no vairākām tipiskām grupām. Iespējama arī sērijveida un vienkāršas 
gadījumatlases kombinācija, kad atsevišķas vienības atlasa sēriju iekšienē 
īsti nejaušā kārtībā. Šajos gadījumos izlases kļūdu nosaka vienību atlases 
pakāpeniskums.

Daudzpakāpju izlase. Tā kā sociāli ekonomiskiem objektiem ir kom
plicēta struktūra, tad izlasi organizēt ir pietiekoši grūti. Piemēram, lai veik
tu mājsaimniecību atlasi lielu pilsētu iedzīvotāju patēriņa pētīšanai, vieg
lāk vispirms veikt teritoriālās vienības, dzīvojamās mājas atlasi, pēc tam 
dzīvokļa vai mājas atlasi un tikai pēc tam respondenta atlasi. Tādu izlasi 
sauc par daudzpakāpju. Katrā stadijā izmanto dažādas atlases vienības: 
lielākas — sākumstadijā, bet pēdējā stadijā atlases vienība sakrīt ar novē
rošanas vienību.

Daudzpakāpju izlase atvieglo un palētina izlases organizāciju. Tomēr 
tā rada lielāku reprezentācijas kļūdu nekā tāda paša apjoma vienpakāpju 
izlase.

Izlases kļūda daudzpakāpju izlasē veidojas no visu izlases pakāpju 
kļūdām. Jo vairāk pakāpju izlasei, jo lielāka kopējā kļūda un jo grūtāk to 
aprēķināt.
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Samērā bieži lieto divpakāpju izlasi, kad pirmajā pakāpē atlasa sēri
jas, bet otrajā pakāpē — novērojamās kopas vienības.

Daudzfāzu izlase. Izlases metodes vispārējs princips nosaka, ka, jo 
plašāka un sarežģītāka ir novērošanas programma, jo mazākam ir jābūt 
novērošanas vienību skaitam izlasē, un otrādi. Daudzfāzu izlase pam ato
jas uz šo principu un to plaši izmanto iedzīvotāju tautas skaitīšanā. Daudz
fāzu atlase pēc savas struktūras atšķiras no daudzpakāpju atlases ar to, ka 
daudzfāzu atlasē katrā fāzē izmanto vienu un to pašu atlases vienību, 
piemēram, iedzīvotājs, bet daudzpakāpju atlasē dažādās stadijās lieto da
žādu atlases vienību kārtību. Daudzfāzu atlasi visbiežāk izmanto tajos ga
dījumos, kad vienību skaits, kurš nepieciešams atsevišķu rādītāju aprēķi
nāšanai ar doto precizitāti, ir atšķirīgs.

Piemērs. Organizējot tautas skaitīšanu, var rīkoties šādi:
• svarīgākās ziņas (dzimums, vecums, izglītība utt.) ievāc par visiem 

iedzīvotājiem, te izlases nav, jo novērošanai pakļautas visas kopas 
vienības;

• par 25% iedzīvotāju ievāc ziņas par viņa darba vietu, nodarbošanos, 
mājokli utt. (25% izlase), tā  būs izlases viena fāze;

• par 1% iedzīvotāju ievāc dažādas ziņas par mājsaimniecības budže
tu (1% izlase), tā būs izlases otra fāze.

Daudzfāzu izlasē katra  fāze būtībā ir patstāvīga izlase. Vienīgi orga
nizatoriski to izveido un novēro vienlaikus. Atlases paņēmieni var būt 
dažādi. Visbiežāk izmanto mehānisko atlasi, katru nākošo fāzi izdalot no 
iepriekšējās.

Daudzfāzu izlases kļūda katrai fāzei ir  atšķirīga. Tāpēc tās aprēķina 
katrai fāzei atsevišķi.

Apskatītās izlašu veidošanas metodes rada iespēju izdarīt dažus seci
nājumus:

• tipoloģiskā izlase, tāpat kā vienību atlase no sakārtotas (ranžētas) 
rindas dod daudz reprezentatīvāku izlasi nekā vienkārša vienpakā- 
pes vai divpakāpju gadījumizlase;

•  vienkāršo gadījumizlasi lieto samērā reti un tikai tad, ja par ģene- 
rālkopas vienībām praktiski nav nekādu datu, lai tās ranžētu vai kā 
citādi uzlabotu izlasi.
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10.3. Izlases kļūdas

Atkarībā no ietekmes rakstura un pakāpes uz statistiskās novērošanas 
gala rezultātiem, no neprecizitātes izcelšanās avotiem un iemesliem, ku
ras ir pieļaujamas statistiskās novērošanas procesā, parasti izdala:

♦ reģistrācijas kļūdas;
♦ izlases jeb reprezentācijas kļūdas.
Reprezentācija (fr. representation — pārstāvēšana, pārstāvniecība). 

Reģistrācijas kļūdas iedala nejaušās kļūdās un sistemātiskās kļūdās. Re
ģistrācijas kļūdas var būt pie pilnās novērošanas un pie izlases novēroša
nas. Tas rodas nepareizu faktu noteikšanas vai to nepareiza pieraksta dēļ. 
No tām var izvairīties pie pareizas statistiskās novērošanas organizācijas 
un veikšanas.

Izlases jeb reprezentācijas kļūdas (tālāk tekstā — izlases kļūdas) ir 
saistītas ar izlases novērošanu un rodas tāpēc, ka izlases kopa nepilnīgi 
reproducē (atdarina) ģenerālkopu. Izvairīties no izlases kļūdas nevar, bet, 
izmantojot varbūtības teorijas metodes, šīs kļūdas var samazināt līdz mi
nimālām nozīmēm, kuru robežas nosaka ar pietiekoši lielu precizitāti.

Izlases kļūda ir izlases un ģenerālkopas raksturotāju neatbilstība, kas 
ir saistīta ar izlases metodes būtību. Izlases kļūdas var būt sistemātiskas 
vai nejaušas.

Par sistemātiskām sauc tādas izlases kļūdas, kas rodas nepareizas vai 
pārlieku vienkāršotas izlases organizēšanas rezultātā. Lai nepieļautu sis
temātiskās izlases kļūdas, galvenokārt ir jānodrošina visām ģenerālkopas 
vienībām vienāda iespēja iekļūt izlasē. Tas ir jāpanāk, rūpīgi organizējot 
izlasi. Sistemātiskā izlases kļūda rodas, ja:

> objektīvo atlasi nomaina ar izdevīgāku izlasi. Piemēram, kad parā
dās brīvprātīgi respondenti, kuri paši piesakās, lai viņus aptaujātu. 
Acīmredzams, ka šādu brīvprātīgo un nebrīvprātīgo pazīmju rak
sturojums var būt atšķirīgs un tas novedīs pie kļūdainiem slēdzie
niem par ģenerālkopu;

> vienība, kura iekļuvusi izlasē, tiek nomainīta ar citu vienību. Pie
mēram, atlasītās mājsaimniecības vietā, kuras saimnieks intervētā
ja ierašanās brīdī neatver durvis, aptauju veic blakus dzīvoklī, vai 
arī intervētājs saņem stingru atteikumu piedalīties aptaujā un līdz 
ar to izvēlētā mājsaimniecība jānomaina ar citu;

> jautājumi ir pārāk sāpīgi respondentiem. Piemēram, par attiecībām 
ar valdību, ja aptaujā cietušos, bēgļus utt.;
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> uzdoto jautājumu veids (jautājumi ir ļoti grūti, lai visiem būtu sa
protami);

> aptaujas laiks (vēlu vakarā).
Tātad sistemātiskās izlases kļūdas rodas no izlases metodes prasību 

neievērošanas. Tās principā var novērst. Lai to izdarītu, nedrīkst pieļaut 
nekādas atkāpes darba vienkāršošanai, paviršības un nolaides atlases pro
cesā.

Vienkāršas gadījumizlases kļūdas rašanās ir saistīta ar pašas izlases 
metodes būtību. Šīs kļūdas nevar pilnīgi novērst, lai cik rūpīgi organizē iz
lasi. Toties tās, atbilstoši vispārējam nejaušu kļūdu likumam, lielā mērā 
savstarpēji dzēšas. Ir iespējams aprēķināt nejaušo izlases kļūdu varbūtē
jos lielumus. Bez tam, attiecīgi organizējot izlasi, var samazināt kļūdu līdz 
tādam lielumam, kas ir konkrētā gadījumā pieļaujams. Vienkāršas gadī
jumizlases kļūdas galvenokārt ir atkarīgas no izlases lieluma, veida un pē
tāmās pazīmes variācijas.

Vienkāršas gadījumizlases kļūdas ir atkarīgas galvenokārt no diviem 
faktoriem:

<■ izlases lieluma (vienību skaita izlasē); 
pētāmās pazīmes variācijas ģenerālkopā.

Pirmā faktora ietekme uz izlases kļūdu ir apgriezta —  jo lielāka ir iz
lase, jo mazāka ir izlases kļūda.

Otra faktora ietekme ir tieša— jo lielāka ir pazīmes variācija, jo lie
lāka ir izlases kļūda, un otrādi — jo līdzīgākas pēc pētāmās pazīmes ir 
ģenerālkopas vienības, jo mazāka ir izlases kļūda.

Nejaušo izlases kļūdu var samazināt divējādi:
• palielinot novērojamo vienību skaitu izlasē;
• izvēloties racionālu (optimālu) izlases izveidošanas paņēmienu (at

lasi) un ievērojot citas ar šo metodi saistītas prasības.
Pirmās iespējas izmantošana ir ierobežota, jo, palielinot novērojamo 

vienību skaitu, samazinās izlases metodes priekšrocības. Tāpēc jācenšas 
organizēt zinātniski pam atotu un precīzu izlasi, jo tas nav saistīts ar lielu 
papildu darba un līdzekļu patēriņu.

Izlases kļūda ir starpība starp ģenerālkopas param etru lielumu un to 
lielumu, kas aprēķināts pēc izlases novērošanas rezultātiem. Šo lielumu 
starpības absolūtā vērtība ir izlases absolūtā kļūda.

Ja iedomājamies, ka no vienas un tās pašas ģenerālkopas izveidots 
bezgalīgi liels skaits vienāda lieluma izlašu, tad atsevišķu izlašu rādītāji 
veidotu iespējamo nozīmju rindu:
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■> izlases vidējā lieluma 3čj, x2, 3č3,
<■ dispersijas sf, s\, s] ... utt.
Katrai izlasei ir sava izlases kļūda. Līdz ar to var izveidot izlašu sada

lījuma rindu pēc katra rādītāja izlases kļūdas lieluma: pēc aritmētiskā vi
dējā, pēc relatīvā rādītāja utt. lādos sadalījumos parādās tendence par 
kļūdu koncentrāciju ap centrālo nozīmi. Izlašu skaits ar to vai citu izlases 
kļūdas lielumu var būt simetrisks vai asimetrisks attiecībā pret tā centrālo 
nozīmi. Pie bezgalīgi liela izlašu skaita radīsies biežumu līkne, kura attēlo 
izlašu sadalījuma līkni. Šādu sadalījumu īpašību izmanto, lai iegūtu statis
tiskus slēdzienus tā vai cita izlases kļūdas lieluma varbūtības noteikšanai.

Apskatīsim vidējā lieluma izlašu sadalījumu. Tāds sadalījums būs 
normālais sadalījums vai tuvināsies tam, palielinoties izlašu apjomam, ne
atkarīgi no tā, vai ģenerālkopai, no kuras ņemtas izlases, ir vai nav nor
mālais sadalījums. Ja ņemtu vairākas tādas pašas izlases no tās pašas ģe- 
nerālkopas, izlašu vidējie svārstītos ap nezināmo ģenerālo vidējo. Tas no
zīmē, ka, palielinot izlases vienību skaitu, izlases un ģenerālkopas vidējo 
lielumu starpība samazinās, la d ā  gadījumā izlases vidējais tiecas uz ģe
nerālo vidējo kā uz savu robežu.

Izlases kļūdu var izteikt: 
absolūtās mērvienībās;

♦  relatīvās mērvienībās.
Izlases aritmētiskā vidējā absolūto kļūdu izsaka tādās pašās mērvie

nībās, kādās izteikti izlases kopas sākotnējie dati un aritmētiskais vidējais 
lielums (svara, garuma, naudas u. c. mērvienībās).

Relatīvo kļūdu izsaka skaitļa viens daļās vai procentos.
Par aritmētiskā vidējā absolūtās kļūdas rādītājiem izmanto:
♦ standartklūdu (vidējo kvadrātisko kļūdu) .fr ;
♦ robežkļūdu AT.
Izmanto šādu attiecību: izlases aritmētiskā vidējā standartkļūdas kvad

rāts (izlases vidējā dispersija) ir tieši proporcionāls pazīmes x  ģenerālko
pas dispersijai cr2 un apgriezti proporcionāls izlases lielumam n:

Līdz ar to izlases aritm ētiskā vidējā standartkļūda ir:

kur Sf — izlases aritmētiskā vidējā standartkļūda;
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<y — ģenerālkopas standartnovirze; 
n — vienību skaits izlasē.
Līdz ar to izlases standartkļūda ir jo lielāka, jo  lielāka ir ģenerālkopas 

variācija, un jo mazāka, jo lielāks ir izlases apjoms.
Izlases aritmētiskā vidējā x  novirze no ģenerālkopas aritmētiskā 

vidējā n  ir vienāda ar robežkļūdu Aj.:
AT = x -  n  = t x s T.

Robežkļūdu A- aprēķina, reizinot standartkļūdu ,?7 ar varbūtības 
koeficientu t, kuru atbilstoši brīvi izvēlētai varbūtībai P  nolasa normālā 
sadalījuma tabulās. Ja izlase ir maza (n < 30), jāizmanto t sadalījuma (Stju- 
denta) tabulas:

A, = tx s r .
Relatīvās kļūdas rādītājs p  ir absolūtās kļūdas attiecība pret aritmē

tisko vidējo, un to parasti izsaka procentos. Līdz ar to var aprēķināt divu 
veidu relatīvās kļūdas:

• pirmo, izejot no standartkļūdas

x
• otro, izejot no robežkļūdas

x
Varbūtību, kuru pieņem izlases raksturojuma kļūdas aprēķinā, sauc 

par ticamības robežu (tālāk tekstā — varbūtību). Visbiežāk varbūtību pie
ņem vienādu ar 0.95, 0.954, 0.997 vai pat 0.999. Varbūtību līmenis 0.95 no
zīmē, ka tikai 50 gadījumos no 1000 kļūda var iziet aiz noteiktajām ro
bežām; varbūtība 0.954 — 46 gadījumos no 1000, pie varbūtības 0.997 —
3 gadījumos no 1000, bet pie 0.999 —  1 gadījumā no 1000 gadījumiem.

Dažām biežāk lietotām varbūtībām pietiekoši lielas izlases gadījumā 
atbilst šādi varbūtības koeficienti t, kurus var nolasīt normālā sadalījuma 
tabulās:

Varbūtība P  Varbūtības koeficients t 
0.683 1.00
0.90 1.64
0.95 1.96
0.99 2.58

Lai aprēķinātu izlases kļūdu pie pieņemtās varbūtības, nepieciešams 
aprēķināt aritmētiskā vidējā standartkļūdas lielumu sT. Jāņem  vērā, ka 
ģenerālkopas dispersija a 2, kā likums, nav zināma. Var aprēķināt tikai

227



Zigrīda Goša. Statistika

izlases dispersiju s 2. Ir pierādīta sekojoša attiecība starp ģenerālkopas 
dispersiju cr2 un izlases dispersiju s 2:

kur n — izlases kopas vienību skaits.
No formulas redzams, ka izlases dispersija ir mazāka par ģenerālko

pas dispersiju par lielumu n/(n -  l). Ja n ir pietiekami liels, tad attiecība 
n/(n -  1) ir tuvu skaitlim viens. Piemēram, ja n = 100, tad attiecība 
nl(n -  1) = 1.01, bet ja n = 500, attiecība ir 1.002. Līdz ar to, ja n ir liels, 
tad izlases dispersiju var pieņemt ģenerālkopas dispersijas lieluma no
vērtējuma kvalitātē. Nomainot ģenerālkopas dispersiju a 2 ar izlases dis
persiju s 2 izlases aritmētiskās vidējās standartkļūdas formulā, iegūstam:

kur s — izlases kopas standartnovirze.
Kopas dispersijas un standartnovirzes aprēķina metodika apskatīta 

grāmatas 7. nodaļā.
Piemērs. Lai noteiktu norēķinu ātrumu ar kreditoriem, viena tresta 

uzņēmumos tika veikta īsti nejaušā izlase, kurā ietilpa 50 maksājumu 
dokumenti. Izlasē naudas pārskaitīšanas vidējais termiņš bija 28.2 dienas 
ar standartnovirzi 5.4 dienas. Aprēķināt visu maksājumu veikšanas vidējo 
ilgumu pārskata gadā ar varbūtību F(t) =  0.95.

Atrisinājums. Tātad t =  1.96, un koriģētā dispersija ir:

Izlases aritmētiskā vidējā standartkļūda ir:

_ /29.755 _ ^  5951 _ +o,77 dienas.
'  V 50

Izlases aritmētiskā vidējā novirze no ģenerālkopas aritmētiskā vidējā 
ar varbūtību 0.95 ir:

Д- =1.96x0.77 = ±1.51 diena.

n

Līdz ar to:
= t x s , = t x - Ļ

Tn

<уг — 5.42 x ———— = 29.755. 
50 -1
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Ax sauc par izlases ticamības kļūdu vai izlases robežkļūdu. Aprēķinot 
lielumu, var uzrakstīt šādu nevienādību:

kur fx ģenerālkopas aritmētiskais vidējais (pazīmes vidējais lielums).
Tatad ar varbūtību 0.95 var apgalvot, ka dotā tresta uzņēmumu norē

ķinu vidējais ilgums ar kreditoriem ir ne mazāks par 26.7 dienām un ne 
lielāks par 29.7 dienām.

Relatīvā biežuma izlases kļūdu un vērtējuma robežas nosaka līdzīgi 
kā aritmētiskam vidējam, tikai alternatīvās pazīmes dispersiju rēķina ar 
specifisku formulu: sl = w( 1 -  w), kur w — relatīvais biežums izlasē (lieto 
ari termiņu — izlases daļa).

Izlases relatīvam biežumam aritm ētiskā vidējā standartkļūdu aprē
ķina pēc formulas:

lw( 1 -  w)
Sw ~ J  >

V n
bet izlases relatīvā biežuma robežkļūdu ar pieņemto varbūtību aprē

ķina pēc formulas:

Ja kopas vienību atlase notiek pēc neatkārtotās izlases veida, tad iz
lases relatīvā biežuma robežkļūdu ar pieņemto varbūtību aprēķina pēc 
formulas:

Piemērs. Pēc izlases datiem, pētot tresta uzņēmumu 100 maksājumu 
dokumentus, secināts, ka 6 gadījumos norēķina termiņš ar kreditoriem ir 
pārsniegts. Ar varbūtību 0.954 jānosaka uzticēšanās intervāla relatīvais 
biežums.

Atrisinājums. 1 -  w = 6 : 100 = 0.06, w =  1 -  0.06 = 0.94

28.2-1.51 <ju <28.2 + 1.51 

26.7 < /j. < 29.7 dienas,

w( 1 -  vv)
n

0.94x0.06
100

= ±0.024

Aw =2x0.024 = ±0.048.
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Maksājumu dokumentu relatīvais biežums ģeneralkopa, kuri tiek ap
maksāti noteiktā termiņā ar varbūtību 0.954, atrodas intervālā:

0.94 + 0.048 < p  < 0.94 -  0.048,
0.892 < p <  0.988 vai 
89.2% < p  < 98.8%,

kur p  — varbūtība.

10.4 Izlases veida ietekme uz izlases kļūdu*

10.2 . nodaļā apskatīti dažādi izlases kopas veidošanas paņēmieni: īsti 
nejauša (atkārtota un neatkārtota atlase), mehāniska, sērijveida, tipolo- 
ģiska atlase. Izlases veids ietekmē izlases kļūdas lielumu. Pie neatkārtotas 
atlases izlases vidējās kļūdas formula papildinās ar reizinātāju:

ĒEE jeb r i,
V A ' - l  V N

ja n — kopas vienību skaits ir liels,
kur N  — ģenerālkopas vienību skaits; 

n — izlases kopas vienību skaits.
Reizinātājs koriģē izlases kļūdas lielumu sakarā ar kopas sastāva 

izmaiņu un vienības iekļūšanas izlasē varbūtības izmaiņu.
Sērijveida izlases kļūdu nosaka starpsēriju  dispersija, kuru aprēķina 

pēc starpgrupu dispersijas formulas:

Y J(xi - x f
d ] = ^ ------------ ,r

d] — pētāmās pazīmes dispersija;

x- — pazīmes x  vidējā nozīme i sērijā;

x  — pazīmes vidējais lielums izlasē;
r — atlasīto sēriju skaits.
Dispersijas formula paredz, ka sērijas ir vienādas pēc vienību skaita. 

Ja šis nosacījums nav izpildīts, tad dispersijas formulas skaitītāju reizina 
ar vienību skaitu i sērijā nt, bet saucējā neparāda r, bet (aprēķina pēc 
svērto vidējo formulas). Starpsēriju dispersija ir daļa no pazīmesx  kopē
jās  dispersijas un tāpēc tās izmantošana virzīta uz izlases kļūdas samazi
nāšanu. Bet r nozīme ir vairākas reizes mazāka nekā n, jo atlasīto ligzdu
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skaits ir ievērojami mazāks par novērošanas vienību skaitu. Šis faktors pa
lielina izlases kļūdu. l a  iedarbība ir ievērojamāka nekā starpsēriju dis
persiju pazeminošā ietekme. Ta rezultātā sērijveida izlases kļūda vidēji ir 
lielāka par izlases kļūdu pie individuālās vienību atlases.

Tipoloģiskās izlases (stratificētās vai rajonizētās) kļūdu nosaka gru
pu vidējā dispersija, kuru aprēķina kā vidējo dispersiju no rajonu iekšē
jām dispersijām:

_

< = ^ r — > 

i
kur sļ — pazīmes x izlases dispersija i rajonā; 

rij — izlases kopas vienību skaits i rajonā; 
m  — rajonu skaits.

Pazīmes x  izlases dispersiju i rajonā s] aprēķina pēc grupu dispersijas 
formulas (dispersiju aprēķina metode apskatīta 7.6. nodaļā).
__ Pēc dispersiju saskaitīšanas likuma grupu vidējās dispersijas lielums
sj ir mazāks nekā kopējās dispersijas lielums. Rajonētās izlases kļūdas 
lielums ir mazāks par vienkāršās (nerāj onētās) izlases kļūdas lielumu.

Bieži rajonēto atlasi izmanto savienojumā ar sēriju atlasēm. Šāds izla
ses veids nodrošina priekšrocības izlases organizācijā un samazina izla
ses kļūdu. Tadas izlases dispersija ir vidējā no katra rajona starpsēriju 
dispersijas:

d ? = ^ — ,

kur d] — starpsēriju dispersija i rajonā; 
rj — atlasītais sēriju skaits i rajonā; 
m  — rajonu skaits.
Starpsēriju dispersiju i rajonā aprēķina pēc starpgrupu dispersijas for

mulas.
Relatīvo lielumu izlases dispersiju nerajonētai sērijveida izlasei aprē

ķina pēc formulas:
r

%(W. - w )
d l ------------,r
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kur Wļ — noteiktas kategorijas vienību relatīvais biežums (daļa)
i sērijā;

w — šīs kategorijas vienību relatīvais biežums (daļa) izlasē.
Pie rajonētās sērijveida izlases dispersiju aprēķina pēc formulas:

m

d > ~ ------- ,w m

I ' .1
kur d 2 —  starpsēriju dispersijas relatīvais biežums (daļa) i rajonā; 

ri — atlasītais sēriju skaits i rajonā; 
m  —  rajonu skaits.

Daudzpakāpju izlase uzlabo izlases organizāciju, bet palielina tās kļūdu.

Izlases robežkļūdas aprēķina formulas:

Izlases
veids

Aritmētiskam vidējam
X

Relatīvam biežumam 
w

Vienkārša
gadījum-
izlase
atkārtota

\  n
i „ = d w ū ~ w)

neatkār
tota

Ar = J - ( l ~ )\  n N

Sērijveida
(neatkār
tota) > II i

Tipolo-
ģiskā
(neatkār
tota) V n N

R 2 /i n xA» = iJ — a - —)V n N

Divpa
kāpju
(neatkār
tota)

\  r R n nr

ld2 r d 2 n
A „ = t J - ^ ( l - - )  + — ( 1 - - )  

V r R n N
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kur n — vienību skaits izlases kopā;
N  — vienību skaits ģenerālkopā; 
t — varbūtības koeficients; 
s2 — izlases kopas dispersija; 
d] — starpsēriju dispersija;
s] — grupu vidējā dispersija; 
r — sēriju skaits izlasē;
R  — sēriju skaits ģenerālkopā;

Vnr — vienību skaits atlasītajās sērijās. nr = N —, ja visās sērijās ir vie
nāds vienību skaits; ^  

w — relatīvais biežums izlases kopā (vienību daļa, kurai piemīt izpē
tāmā pazīme).

dl  — daļas dispersija;
d l  — daļas vidējā dispersija.

10.5. Nepieciešamā izlases lieluma aprēķināšana

Lietojot izlases novērošanu, rodas trīs galvenie uzdevumi:
♦ izlases lieluma aprēķināšana, kurš nepieciešams, lai ar doto varbū

tību iegūtu pieprasītās precizitātes rezultātus;
♦ izlases kļūdas iespējamās robežas aprēķināšana, kas garantēta ar 

doto varbūtību, un tās salīdzināšana ar pieļaujamo kļūdu;
♦ varbūtības aprēķināšana, ka izlases kļūda nepārsniedz pieļaujamo 

kļūdu.
Visus šos uzdevumus risina uz Čebiševa teorēmas pamata, saskaņā ar 

kuru P{ [x -  jj.] < e < 1 -  h) }, kad n ir pietiekoši liels skaits; e un h — jeb
kurš mazs pozitīvs skaitlis. Šo attiecību var izteikt ar izlases robežkļūdas 
formulu: A- = t x s ī  vai AM, = t x s w. Šo uzdevumu risināšana ir atkarīga no 
tā, kādi lielumi ir doti robežkļūdas formulā un kurus vajag atrast.

Izlases lielumu aprēķina izlases apsekojuma projektēšanas stadijā. 
Projektējot izlases apsekojumu, rodas jautājums par nepieciešamo izlases 
vienību skaitu. Šo skaitu var aprēķināt uz:

izlases novērojumā pieļaujamās kļūdas bāzes, izejot no varbūtības, 
uz kuras pamata var garantēt noteiktās kļūdas lielumu; 
atlases paņēmiena bāzes.
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Lai aprēķinātu nepieciešamo izlases lielumu, vispirms jānosaka izla
ses kopas precizitātes līmenis ar noteiktu varbūtību. Nepieciešamā izlases 
lieluma formula dažādiem atlases paņēmieniem tiek atvasināta no izlases 
robežkļūdas formulas. 10.3. nodaļā tika pierādīts, ka izlases robežkļūdu 
aprēķina pēc formulas:

A, = tx s -  = tx - ļ= .

Līdz ar to vienkāršai atkārtotai gadījumizlasei nepieciešamo vienību 
skaitu aprēķina pēc formulas:

kur AT — pieļaujamā robežkļūda, kuru nosaka, izejot no projektēja
mās izlases rezultātu pieprasītās precizitātes; 

t — varbūtības koeficients;
( j2 — ģenerālkopas dispersija.

Ģenerālkopas dispersija, kā likums, nav zināma. Praksē pirms izlases 
veikšanas un datu apstrādes nav zināma interesējošās pazīmes dispersija 
cr2. Izmanto kādu citu tās vērtējumu: tās pašas kopas iepriekšējo apseko
jumu rezultātus, ja  kopas struktūra un attīstības apstākļi ir pietiekoši 
stabili, vai ekspertīzes vērtējumu. Līdz ar to nepieciešamo vienību skaita 
aprēķina formulā parasti izmanto apzīmējumu s 2 un nevis cr2.

Nepieciešamais izlases lielums ir tieši proporcionāls pētāmās pazī
mes dispersijai un lielumam t2, un apgriezti proporcionāls robežkļūdas kvad
rātam.

Nepieciešamo izlases lielumu aprēķina atšķirīgi:
>  izlases apsekojumam, kuram nosaka kopas pazīmes vidējo lielumu;
> novērojumam, kuram nosaka vienību daļu (īpatsvaru), kurām pie

mīt dotā pazīme sakarā ar to, ka variējošām un alternatīvām pazī
mēm svārstīguma mēru aprēķina pēc dažādām metodēm.

Praksē izlases nepieciešamā lieluma aprēķināšana rada nopietnas prob
lēmas. Tas ir saistītas ar tādu jautājumu nepietiekamu izstrādi kā:

♦ pētāmās pazīmes variācijas novērtējumu;
♦ izlases vienību skaita pamatošana, ja pēta vairākas pazīmes;
♦ izlases kopas lieluma atkarība no apsekojuma materiālu izstrādes 

programmas utt.
Grūtības rodas ari tāpēc, ka bez nepieciešamā izlases kopas lieluma 

statistiskiem aprēķiniem liela nozīme ir organizatoriskajiem faktoriem, 
kuri noteikti jāņem  vērā. Pie tādiem pieskaitāmi, piemēram:
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■> apsekojuma nodrošinājums ar resursiem;
❖ datu apstrādes ilgums;
❖ rezultātu nodošanas steidzamība.
Izlases vienību skaita saskaņošana ar materiāliem, naudas, darbaspē

ka un citiem resursiem rada noteiktu sarežģītību. Viens no svarīgākajiem 
un tajā pašā laikā sarežģītākajiem jautājumiem, aprēķinot nepieciešamo 
izlases lielumu, pētījumos ir pētāmās pazīmes variācijas rādītāja aprēķins. 
Gatavojot izlases apsekojumu, tās organizatoriem bieži trūkst nepiecieša
mie dati, lai veiktu aprēķinus.

Pētāmās pazīmes svārstīguma pakāpes galvenais vērtējums parasti ir 
iepriekšējo apsekojumu materiāli. To izmantošana, ja trūkst jebkura cita 
informācija, ir attaisnojama. Bet jāņem vērā, ka iepriekšējo apsekojumu 
datu izmantošanai nozīme ir tikai tad, ja periodā no iepriekšējā līdz jau
najam apsekojumam ģenerālkopā nav būtiskas izmaiņas.

Daudzos gadījumos precīzāku priekšstatu par pētāmo kopu var dot 
izmēģinājuma apsekojums. Pēc tā datiem var aprēķināt standartnovirzi 
un dispersiju nepieciešamā izlases lieluma pamatošanai.

Ja pazīmes svārstīguma pakāpe nav zināma, tad to var aprēķināt, ja ir 
zināma:

• pazīmes paredzamā variācijas amplitūda (R = xmax -  xmln) cr = —, cr—
6

standartnovirze, jo normālā sadalījuma variācijas vēriens iekļaujas 

6<t(±3 a);

• pazīmes vidējais aptuvenais lielums a  = — x.
Lai šīs formulas izmantotu praksē, svarīgākais nosacījums ir faktiskā 

sadalījuma līdzīgums normālam sadalījumam. Standartnovirzes aprēķi
nāšanai izteikti nesimetriskam sadalījumam nav nozīmes.

Sociāli ekonomisko parādību statistiskos pētījumos ļoti bieži ir jāsa
skaras ar kvalitatīvām pazīmēm, pie tam pēc tām bieži aprēķina izlases 
kopas vajadzīgo skaitu. Kvalitatīvo pazīmju izteiksmes paņēmiens neļauj 
aprēķināt to vidējo nozīmi, tāpēc svārstīguma novērtējums notiek, vado
ties pēc vienību īpatsvara (daļas), kurām piemīt šīs pazīmes, tas ir, izlases 
daļām. Izlases daļu sauc arī par relatīvo biežumu.

Ja aprēķins notiek pēc kvalitatīvās alternatīvās pazīmes, piemēram, 
prece ir kvalitatīva vai nav kvalitatīva, un tās daļa (īpatsvars) ģenerālkopā 
nav zināma (kaut vai tuvināti), tad ieteicams to pieņemt vienādu ar 0.5 tā
pēc, ka maksimālo dispersijas lielumu sasniedz, ia daļa ir 0.5. Līdz ar to
o-1= 0.5 x 0.5 =  0.25.
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Šāda paņēmiena priekšrocība ir tur, ka tas ļauj noteikt izlases kopas 
vienību skaitu, ja nav zināmi iepriekšējo apsekojumu dati un netiek veikts 
izmēģinājuma apsekojums. Laika un resursu ekonomijas iespēja bieži ir 
izšķirošie faktori, lai izmantotu šo metodi.

Ja kvalitatīvā pazīme, pēc kuras aprēķina izlases kopas vajadzīgo vie
nību skaitu, nav alternatīvā pazīme, tad formulu a l  = vv(l -  w) nedrīkst 
izmantot.

Atsevišķos gadījumos pazīmes svārstīguma tuvināts novērtējums var 
tikt veikts ar pētāmās pazīmes pārvēršanu alternatīvā pazīmē. Piemēram, 
uzņēmuma visas darbinieku kategorijas nosacīti var sadalīt atkarībā no 
strādājošo piederības strādniekiem vai kalpotājiem. Pie tam jāņem vērā, 
ka šāds dalījums neizbēgami novedīs pie zināmas daļas informācijas zu
duma, jo ir atsevišķas darbinieku kategorijas, kuras izdalās patstāvīgās 
grupās, piemēram, apsardze u. c. Tāpēc iepriekš aprakstīto paņēmienu 
var lietot tikai ar nosacījumu, ja ir pārliecība, ka neuzskaitīto vienību daļa 
(īpatsvars) visā kopā ir neievērojama.

Jebkurš projektētās izlases veida lieluma aprēķins sākas pēc atkārto
tas atlases izlases lieluma aprēķina formulas. Ja aprēķina rezultātā atlases 
n daļa pārsniedz 5%, veic otra varianta aprēķinu pēc neatkārtotas atlases 
formulas. Tā kā vienkāršai neatkārtotai gadījumizlasei robežklūdu aprē
ķina pēc formulas

tad vienkāršas neatkārtotas gadījumizlases nepieciešamo vienību skai 
tu  aprēķina pēc formulas:

kur Aj — pieļaujamā robežkļūda; 
t — varbūtības koeficients; 
s 2 — izlases dispersija;
N  — vienību skaits ģenerālkopā.

Ģenerālkopām, kurām ir liels kopas vienību skaits, koriģētais izlases 
lielums nenozīmīgi atšķiras no nepieciešamā vienību skaita atkārtotai 
atlasei.

Piemērs. Lai pētītu lielveikalā pirkumu struktūru un vērtību, no 
10 000 pircējiem jāatlasa noteikts cilvēku skaits, kuri nodrošinātu ar 0.95 
varbūtību pirkuma vidējās vērtības noteikšanu ar precizitāti ne mazāku
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par 2 Ls. Dispersiju pieņemsim vienādu ar iepriekšējā apsekojuma dis
persiju (s2 = 625).

Atrisinājums. Vienkāršai atkārtotai gadījumizlasei nepieciešamais vie
nību skaits ir

n = 196_ * 625 = 600.25 *= 601
2

cilvēks un neatkārtotai gadījumizlasei nepieciešamais vienību skaits ir:

1.962 x 625x 10000 C£C .,n = ----- r------------z-----------= 566.26 = 566 cilvēki.
1.962 x 625 + 22x 10000

Projektējot tipoloģiskās (rajonētās) izlases, aprēķināto izlases lielumu 
sadala proporcionāli rajona iedzīvotāju skaitam (proporcionālā atlasē):

N,n, — n x --- ,
N

kur rij — i-tā rajona izlases lielums;
Nļ — i-tā rajona ģenerālkopas lielums; 
n — izlases kopējais lielums;
N  — ģenerālkopas kopējais lielums.

Ja izdalīto rajonu vienveidība nav vienāda, tas ir, tā ir atšķirīga, tad la
bākus rezultātus iegūst, ja plānoto izlases lielumu sadalot starp rajoniem, 
ņem vērā ne tikai ģenerālkopas lielumu, bet ari pazīmes dispersijas lie
lumu (optimālā atlase).

Nepieciešamās izlases lieluma aprēķina formulas

Izlases veids Atkārtota izlase N eatkārtota izlase
Vienkārša f V t2s2N
gadījumizlase n ~ —5" t2s2 +A ļN
Mehāniskā Tas pats Tas pats
Tipoloģiskā

n = — — 
\ -

i21Ķn

t2I 2 +AiN
Sērijveida t2d 2 

n= 4

t2d 2R
n ~ , , ,— t2d 2 +AļR

Kur n — nepieciešamais izlases lielums; 
t — varbūtības koeficients;
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s 2 — izlases dispersija;
Al — robežkļūda;
d] — starpsēriju dispersija;

s2Xi — grupu vidējā dispersija;
N  — vienību skaits ģenerālkopā;
R  — sēriju skaits ģenerālkopā.
Ja atlases daļa ir mazāka par 5%, pie neatkārtotas atlases formulas 

nepāriet, tāpēc, ka tas būtiski neietekmē n lielumu. Izlasei jābūt tādai, lai 
izlases rādītāji pēc galvenajiem raksturojumiem būtu reprezentatīvi. Tā
pēc izlases skaitu aprēķina vairākkārtīgi, vadoties pēc dažādu rādītāju 
pieļaujamām kļūdām, kuru nozīmes ģenerālkopai ir zināmas.

Piemērs. Skolas vecuma bērnu izlases aptaujai jānosaka ģimeņu skaits, 
kuras jāapseko. Tāpēc jāņem vērā bērnu skaits 6—7 gadu vecumā, bērnu 
skaits 6— 15 gadu vecumā, bērnu skaits 16— 17 gadu vecumā un ienākumi 
uz vienu mājsaimniecības locekli (piemēram, lai risinātu jautājumu par 
atpūtas bāzes celtniecību).

Tā kā reprezentatīvām pazīmēm var būt dažādi lielumi, tad pieļaujamā 
kļūda katram rādītājam tiek dota relatīvās kļūdas rādītāja vietā /5 = Ar : x.

Piemēram, tiek plānots, ka, aprēķinot vidējo ģimenes lielumu, relatī
vai kļūdai ir jābūt ne lielākai par 2%, un, aprēķinot ienākumus — ne lie
lākai par 3% utt. Šajā gadījumā dispersijas vietā ņem variācijas koeficien
ta kvadrātu.

Aprēķinot n nozīmes, pamatojoties uz katru raksturojumu, iegūstam 
dažādus izlases lielumus: 1200, 300, 700,100. Jāapseko 1200 ģimenes, tas 
ir, no aprēķinātiem vienību skaitiem ņem maksimālo vienību skaitu.

Ja dažādiem programmas jautājumiem nepieciešamais izlases vienī
bu skaits ir krasi atšķirīgs, tiek veikta daudzfāzu atlase, piemēram, apska
tītajā piemērā ienākumus uz vienu mājsaimniecības locekli var uzskaitīt 
vienā no katrām 12 ģimenēm, kuras iekļuvušas izlasē.

Daudzfāzu atlasi ir pietiekoši grūti organizēt, var tikt izjaukts īsti ne
jaušās atlase princips. Tāpēc, lai nodrošinātu reprezentativitāti, izrādās, 
ka izdevīgāk ir izlietot lielākus līdzekļus kopas vienību lielāka skaita ap
taujai. Daudzfāzu atlasi ir mērķtiecīgi lietot, ja attiecība starp aprēķinā
tiem izlases lielumiem ir vismaz 1 : 6 .

Tā kā nepieciešamā izlases vienību skaita aprēķins pamatojas nevis uz 
precīziem, bet uz varbūtējiem, hipotētiskiem datiem par kopas svārstīgu- 
mu, vajadzētu ievērot šādas rekomendācijas:
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>  absolūto lielumu n  noapaļot uz augšu;
> atlases daļu noapaļot tikai uz leju, tas ir, aiz piesardzības plānot 

nedaudz lielāku izlases lielumu nekā parāda aprēķini.
Daudzpakāpju izlases lielumu ieteicams palielināt ne mazāk kā par 

10% no aprēķinātā skaita tāpēc, ka daudzpakāpju atlase palielina izlases 
kļūdu.

Aprēķinot izlases lielumu n, nevajag tiekties pēc lielas t nozīmes un 
mazām Af nozīmēm tāpēc, ka tas novedīs pie izlases lieluma palielināša
nās un līdz ar to pie līdzekļu, darbaspēka un laika palielināšanās, kas nav 
nepieciešams.

10.6. Izlases aritmētiskā vidējā vērtēšana

Pēc apsekojuma veikšanas aprēķina izlases rādītāju reprezentācijas 
kļūdas, kuras izmanto, lai novērtētu izlases rezultātus un iegūtu ģenerāl- 
kopas raksturojumu.

Piemērs. Elektrolampu uzņēmumā paņemtas pārbaudei 100 lampas. 
Lampu degšanas vidējais ilgums bija 1420 stundas ar standartnovirzi 
61.03 stundas. Ta kā produkcijas pieņēmēju interesē visas partijas (50 tūkst, 
elektrolampu) kvalitāte, novērtē iegūto vidējo lielumu precizitāti.

Izlases aritmētiskā vidējā standartkļūda ir:

6103s7 = ,-----= ± 6.1 stundas.
VĪ00

Ar varbūtību 0.954 robežkļūda ir:
A- =  2 x 6.1 = 12.2 stundas.

A r varbūtību 0.954 var apgalvot, ka vienas elektrolampas vidējais 
degšanas ilgums visā partijā atradīsies robežās no 1408 līdz 1432 stundām, 
46 lampām no 1000 degšanas laika termiņš var būt ārpus šīm robežām 
(0.954 -  1 x 1000 =  46).

Produkcijas pieņēmēju interesē novirze no aprēķinātajām robežām 
tikai degšanas ilguma samazināšanās virzienā. M azāk par 1408 stundām 
var degt tikai 23 lampas no 1000. Uz tā pam ata produkcijas pieņēmējs ri
sina jautājumu par visas elektrolampu partijas derīgumu.

Jautājuma risināšana var tikt precizēta: aprēķināt kādai lampu daļai 
kalpošanas ilgums būs mazāks par noteikto limitu. Produkcijas patērētā
jam tāds limits ir 1410 stundas, bet produkcija ar mazāku degšanas
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ilgumu ir nepieņemama. 100 lampu kontroles pārbaudē 10 lampas dega 
mazāk par 1410 stundām, to īpatsvars irp  = 0.1 vai 10%. Šis daļas vidējā 
standartkļūda ir:

Līdz ar 0.954 varbūtību daļas robežkļūda A- = 2x0.03 = ±0.06 vai 
6%. Līdz ar to var sagaidīt, ka visā partijā no 4 fīdz 16% nekvalitatīvu 
elektrolampu, tas ir, 10% ± 6%.

Visbiežāk secinājumus par apmierinātību ar izlasi izdara, salīdzinot 
iegūtos izlases rādītāju kļūdu robežas ar pieļaujamiem kļūdu lielumiem. 
Var gadīties, ka robežkļūda, kura aprēķināta ar doto varbūtību, ir lielāka 
par pieļaujamās kļūdas lielumu. Šajos gadījumos aprēķina varbūtību tam, 
ka izlases kļūda nepārsniegs pieļaujamo kļūdu.

Šā uzdevuma risināšana pamatojas uz F(t) atrašanu, pamatojoties uz 
izlases robežkļūdas formulu:

kur — novērtējamā rādītāja robežkļūdas lielums; 
s 2 — izlases apsekojuma dispersija; 
n —  izlases vienību skaits.

Piemērs. Ja pie elektrolampu partijas pieņemšanas izvirza noteiku
mus, ka elektrolampu minimālais degšanas ilgums ir 1410 stundas, tad, 
ņemot vērā vidējo degšanas ilgumu izlasē (x  = 1420 stundas), pieļaujamā 
kļūda ir 10 stundas: 1410 -  1420 =  -10 stundas.

Kā tika noteikts agrāk, ar 0.954 varbūtību izlases aritmētiskā vidējā 
robežkļūda ir 12.2 stundas, kas pārsniedz pieļaujamo kļūdu. Vai tas ir pa
mats, lai izbrāķētu visu partiju? Lai atbildētu uz šo jautājumu, aprēķina 
produkcijas pieņemšanas riska varbūtību:

kur t = 1.64.
Ja t =  1.64, tad atbilstošā varbūtība ir 0.899. Varbūtība, ka lampas 

degšanas vidējais ilgums ir mazāks par 1410 stundām, ir:

0.1x0.9 = ±0.03 vai 3%
V 100
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Līdz ar to no 100 lampām 5 lampas var degt mazāk par 1410 stundām — 
nekvalitatīvas produkcijas parādīšanās risks ir pietiekoši liels.

Līdzīgi var aprēķināt varbūtību tam, ka daļas kļūdas robeža nepār
sniegs robežkļūdu daļai.

Izlases rādītāju uzticamības novērtējums ļauj pieņem t pamatotus lē
mumus attiecībā uz ģenerālkopu.

10.7. Ģenerālkopas vērtējumu aprēķināšana

, Izlases apsekojuma mērķis ir raksturot ģenerālkopu, pamatojoties uz 
izlases aptaujas datiem. Turklāt visi vidējie un relatīvie rādītāji, kuri aprē
ķināti,pamatojoties uz izlases apsekojumu, ir nenomaināmi un efektīvi 
ģenerālkopas raksturojumi.

Izlases vidējos un relatīvos lielumus attiecina uz ģenerālkopu, ņemot 
vērā to iespējamās kļūdas robežu. Izlases rādītāju parāda ar piezīmi par 
kļūdas robežām pie noteiktās ticamības varbūtības: x  ± AT, w ± As .

Vērtējot ģenerālkopas aritmētisko vidējo ar vienu skaitli, šo vērtēju
mu īstenībā nevar saistīt ar kādu varbūtību. Tādēļ, ja vērtējumu grib saistīt 
ar noteiktu varbūtību, interesējošais ģenerālkopas param etrs (piemēram, 
aritmētiskais vidējais) ir jāvērtē nevis ar vienu skaitli (punktu), bet ar in
tervālu.

Vērtējot aritmētisko vidējo a r intervālu, darbu izpilda un matemātis
ki pieraksta korektāk. Vērtējuma intervālu izveido, aprēķinot tā zemāko 
(apakšējo) un augstāko (augšējo) robežu, starp kurām ir sagaidāms ģene
rālkopas vidējais ļi ar vajadzīgo varbūtību. Intervāla robežas aprēķina, no 
izlases aritmētiskā vidējā atskaitot un tam pieskaitot aritmētiskā vidējā 
robežkļūdu:

x - A - < / i < x + A -  

w  — A w < p < w  +  A w

Pēdējā pieraksta forma ir galvenā. Bieži prasa norādīt tikai vienu (aug
šējo vai apakšējo) ģenerālkopas raksturojuma robežu. Pie produkcijas kva
litātes pārbaudes bieži neinteresē izlases pozitīvās kļūdas (kvalitāte fak
tiski ir augstāka nekā parāda izlases apsekojuma rezultāti), bet uztrauc 
apakšējā robeža. Atsevišķos gadījumos, turpretim, interesē novērtējamo 
rādītāju augšējā robeža, piemēram, pie materiālu izlietojuma analīzes. 
Tātad pie ģenerālkopas raksturojuma vienmēr uzrāda nelabvēlīgāko ro
bežu.
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Par šī intervāla pareizību varam būt droši ar to varbūtību, kāda tika 
izmantota, aprēķinot robežkļūdu. Pierakstot šo pašu intervālu ar standart- 
kļūdu, iegūstam:

x - t x s -  < ļi < x +txs~, jo  Ar = t x s T.

Uz izlases datu pamata var aprēķināt arī datu summu jeb parādības 
apjomu izlasē (absolūtais lielums) un ģenerālkopai.

Parādības apjom a vērtējumu ģenerālkopai aprēķina ar diviem 
paņēmieniem:

• tiešā aprēķina ceļā;
• koeficientu paņēmienu.
Tiešais aprēķins pamatojas uz to, ka izlases vidējo x vai daļu reizina 

ar ģenerālkopas vienību skaitu N.
N

x x N  = % x i.
I

Tā ka izlases vidējam lielumam ir robežkļūda ±A j , tad var uzskatīt, 
ka ģenerālkopas kopsumma atrodas robežās:

N

( x - A , ) x N < % Xi < (x + Aī )x N .
i=i

Ģenerālkopas kopsummu var aprēķināt arī, pamatojot uz izlases ko
pas datu summu jeb parādības apjomu izlasē. Lai atrastu datu summas vēr
tējumu ģenerālkopā, izlases kopas summa jāreizina ar skaitli, kas rāda, 
cik reizes ģenerālkopas vienību skaits N  ir lielāks par izlases vienību skai
tu n:

2 * T  n
Pirms veikt apjoma rādītāju aprēķinu ģenerālkopai, jāpārliecinās, ka 

izlases struktūra atbilst ģenerālkopas struktūrai. Ja ir ievērojamas novir
zes izlases struktūras atsevišķās daļās (0.03 un vairāk), jālieto pārsvērša- 
nas metode. Pēc šīs metodes ģenerālkopas aritmētisko vidējo aprēķina, 
pamatojoties uz izlases grupu aritmētiskiem vidējiem un šo grupu īpat
svaru ģenerālkopā:

+ x2w2 +... + xmwm,

kur Wļ =  N ļ : N.
Pie koeficienta paņēmiena izmanto ne tikai izlases apsekojuma datus, 

bet ari ziņas par ģenerālkopu. Šis paņēmiens pamatojas uz vienas pazīmes 
sakarības ar otru pazīmi. Piemēram, pilsētas ģimeņu izlases apsekojuma
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rezultātā iegūti dati par ienākumiem vidēji uz vienu cilvēku (x), ienāku
miem vidēji uz vienu ģimeni (y) un vidējo cilvēku skaitu ģimenē (z). Līdz 
ar to x = y : ž. Zinot pilsētas iedzīvotāju skaitu N, jāaprēķina iedzīvotāju 
naudas ienākumu kopējais apjoms jeb kopējā summa. Acīmredzams, ka 
to var aprēķināt, reizinot ienākumus vidēji uz vienu cilvēku ar kopējo 
iedzīvotāju skaitu pilsētā: x x N  = ^ x .

Kopējos naudas ienākumus var aprēķināt ari, summējot atsevišķu 
ģimeņu ienākumus, bet iedzīvotāju skaitu var aprēķināt, summējot datus 
par ģimenes locekļu skaitu. Līdz ar to:

n

N  N

ļ x  = ^ - x ļ z .

1 E *  '1
Ienākumi vidēji uz vienu cilvēku ir koeficients, kas aprēķināts pēc iz

lases datiem, kurš saista divus raksturojumus. Šo koeficientu aprēķina kā 
divu izlases kopsummu attiecību:

n n

= l
Līdz ar to

N  N  n E ^ '

i — * 2 *. = i > * 4 —  ■
' 2 * 1 ' 2 *,I I

Pēdējais reizinātājs nav nekas cits kā atlases daļas apgriezts lielums, 
kas aprēķināts pēc pazīmes z nozīmēm.

Līdz ar to ģenerālkopas kopsummu var aprēķināt, dalot izlases datu 
attiecīgo kopsummu ar atlases daļu. Tiešā aprēķina metode ņem vērā ko
pas vienību atlases daļu, bet pie koeficienta paņēmiena — atlases daļu pēc 
kaut kādas pazīmes nozīmes.

Koeficienta paņēmiena efektivitāte salīdzinājumā ar tiešā aprēķina 
metodi ir atkarīga no tā, cik cieši ir savstarpēji saistītas pazīmes, kuras ir 
koeficienta aprēķina pamatā, tas ir, pazīme, pēc kuras aprēķina kopsum
mu, un pazīme, pēc kuras tiek noteikta atlases daļa. Efekts parādās, ja 
korelācijas koeficients starp tām ir lielāks par 0 .8.

Koeficientu paņēmiens tiek lietots pilnās novērošanas datu koriģēša
nai. Piemēram, pēc lopu skaitīšanas datiem rajonā ir 10 000 cūkas, tai
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skaitā saimniecībās, kurās pēc tam veica kontroles pārbaudi, pēc pilnā ap
sekojuma datiem bija 1100 cūkas. Kontroles apgaita deva precizētu skaitli — 
1107 cūkas. Līdz ar to korekcijas koeficients ir: k  = 7 : 1100 =  0.0064. Līdz 
ar to koriģētais cūku skaits rajonā ir:

N  = N '  + AN, kur AN = k  x N ’ =0.0064 x 10 000 =  64 cūkas.
N =  10 000 +  64 = 10 064 cūkas.

Grāmatas nodaļa uzrakstīta, izmantojot šādus literatūras avotus: 8., 116.— 148; 
13., 156,— 217; 14., 230,— 261.
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11.1. Dinamikas rindas jēdziens un klasifikācija

Viena no galvenajām zinātnes metodoloģijas pamattēzēm ir nepiecie
šamība izpētīt visas parādības attīstībā, laikā. Arī statistika, izmantojot 
speciālu statistisko metožu sistēmu, veic sociāli ekonomisko parādību un 
procesu attīstības izpēti, to izmaiņu laikā izpēti.

Sociāli ekonomiskās masveida parādības, ko pētī statistika, var tikt 
uztvertas un skatītas divējādi: 

statiski;
4- dinamiski.
Abi šie reālās īstenības uztveres veidi ir saistīti, viens otru papildinoši 

un reizē pretēji.
Statiskais skatījums ir virzīts uz lietu un parādību esamības un stā

vokļa uztveršanu, ar tām saistīto īpašību (daudzuma, sastāva, izvietojuma, 
sakārtojuma utt.) konstatēšanu un izzināšanu konkrētā teritorijā vai ci
tādi norobežotā kopā. A r statistisko skatījumu uzmanība tiek pievērsta 
rezultātam, kāds ir iestājies noteiktā laika momentā.

Dinamiskajā skatījumā uzmanība tiek pievērsta lietu un parādību 
pārmaiņu konstatēšanai, kas notiek laika tecējumā, noteiktas kārtības no
skaidrošanai un likumsakarību atklāšanai šo pārmaiņu procesā.

Par dinamikas rindām  statistikā sauc statistisko rādītāju secīgu no
zīmju rindu, kas skaitliski raksturo kādas parādības procesu laikā.

Dinamikas būtiska īpašība ir nepārtrauktība un secība. Pētot parādī
bu statiski, vairākumā gadījumu nav svarīgi, kādā secībā novērotas kopas 
vienības un kā variantes sakārtotas sadalījuma rindā. Turpretī dinamikas 
rindā locekļu secībai ir izšķiroša nozīme — tās locekļus nedrīkst mainīt 
vietām vai citādi pārveidot to dabisko hronoloģisko sakārtojumu. Pretējā 
gadījumā ne tikai mainās dinamikas rindu raksturojošie rādītāji, bet arī 
zūd dinamikas jēga.

Dinamikas rindā katrs nākamais loceklis ir cieši saistīts ar iepriekšē
jiem locekļiem.
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Dinamikas rindu veido divi elementi:
4- laika norāde;
<5- līmenis.
Laika norāde veido dinamikas rindas skeletu, un tie ir:
♦ laika periodi (gadi, ceturkšņi, mēneši, dienas);
♦ laika momenti (datumi).
Līmenis izsaka vai nu pētāmās parādības stāvokli noteiktos laika m o

mentos, vai rezultātus, kas sasniegti noteiktā laika posmā. Līmenis ir sva
rīgākais dinamikas rindas elements.

Atkarībā no tā, ar kādiem lielumiem izteikti dinamikas rindas līmeņi, 
izšķir:

♦ absolūto;
♦ relatīvo,
♦ vidējo lielumu dinamikas rindas.
Absolūto lielumu dinamikas rindu līmeņi ir absolūtie lielumi, p iem ē

ram, iedzīvotāju skaits, iekšzemes kopprodukta apjoms, lopu skaits utt.
Relatīvo lielumu dinamikas rindu līmeņi ir relatīvie lielumi, piem ē

ram, patēriņa cenu (inflācijas) indeksi, iekšzemes kopprodukta augšanas 
tempi, kredītu procentu likmes utt.

Vidējo lielumu dinamikas rindu līmeņi ir vidējie lielumi, piem ēram , 
mēneša vidējā darba samaksa, graudaugu vidējā ražība utt.

Relatīvo un vidējo lielumu dinamikas rindas sastāv no aprēķinātiem  
statistiskajiem rādītājiem, kuri iegūti absolūto lielumu dalīšanas rezultātā.

Dinamikas rindu līmeņi var izteikt parādības lielumu:
> kādā laika periodā;
> kādā laika momentā.
Atkarībā no tā dinamikas rindas iedala:
♦ intervālu dinamikas rindās;
♦ momentu dinamikas rindās.
No intervālu un momentu dinamikas rindu dažādā rakstura izriet a t

bilstošo rindu līmeņu īpatnības.
Par intervālu dinamikas rindu sauc tādu dinamikas rindu, kuras lī

meņu absolūtie lielumi raksturo parādības uzkrātu apjomu kādā laika p e 
riodā, piemēram, gadā, ceturksnī, mēnesī, diennaktī utt. (1. tabula). In 
tervālu dinamikas rindas līmeņus var summēt un tāpēc uzkrātais apjoms 
ir atkarīgs no laika perioda ilguma, piemēram, iekšzemes kopprodukta 
apjoms gadā ir apmēram 12 reizes lielāks nekā iekšzemes kopprodukta 
apjoms konkrētā mēnesī. Summējot ražotā iekšzemes kopprodukta
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apjomu janvāri, februāri utt., aprēķina iekšzemes kopprodukta apjomu 
gadā.

P ar momentu dinamikas rindu sauc tādu dinamikas rindu, kuras lī
meņi izsaka parādības stāvokli noteiktā laika momentā, piemēram, m ē
neša sākumā, gada beigās utt. (2. tabula). M omentu dinamikas rindas lī
meņu summēšanu neveic, jo līmeņu summai nav reāla sociāli ekonomiska 
satura. M omentu dinamikas rindas atsevišķu līmeņu absolūtie lielumi sa
tur atkārtotas skaitīšanas elementus, piemēram, skaidrās naudas apjoms, 
kurš bija apgrozībā 1995. gada beigās (225.9 milj. Ls), ietilpst arī skaidrās 
naudas apjomā, kurš bija apgrozībā 1999. gada beigās (426.1 milj. Ls).

Atkarībā no attāluma starp dinamikas rindas līmeņiem izdala dinami
kas rindas ar:

>  vienādiem laika intervāliem, piemēram, rūpniecības produkcijas ap
joms 1995., 1996., 1997. gadā;

>  nevienādiem laika intervāliem, piemēram, rūpniecības produkcijas 
apjoms 1990., 1995., 1998. gadā.

Ja intervālu dinamikas rinda ir ar vienādiem laika intervāliem un tās 
līmeņi ir absolūti lielumi, tos var summēt un iegūt jaunus paplašināta pe
rioda līmeņus ar pilnīgi reālu saturu, la ,  piemēram, var attiecīgi summēt 
mēnešu līmeņus, iegūstot ceturkšņu līmeņus, savukārt var summēt ce
turkšņa līmeņus, iegūstot pusgadu vai gada līmeņus utt.

Turpretī momentu rindas līmeņu sum m ēšanai nav jēgas.
Dinamikas rindas iedala:
♦ tiešās dinamikas rindas;
♦ kumulatīvās jeb uzkrāto līmeņu dinamikas rindas.
Sākotnēji visas dinamikas rindas ir tiešas, kuras pēc tam var pārveidot 

kumulatīvajās.
Tiešo dinamikas rindu līmeņi izsaka parādības lielumu, kāds tas 

konkrēti bijis minētajā rindā tieši minētajā laika periodā vai momentā 
(mēnesī, gada sākumā u. tml.). Piemēram, 1. tabulas 1. ailes dati.

Kumulatīvās dinamikas rindas izsaka parādības uzkrāšanas procesu, 
un katrs šādas rindas līmenis ietver sevī arī visus iepriekšējos līmeņus, sā
kot no rindas sākuma. Kumulatīvas var būt tikai nepārtrauktās absolūto 
lielumu intervālu dinamikas rindas, jo tām piemīt īpašības, kuras nav m o
mentu dinamikas rindai, tas ir, intervālu dinamikas rindas līmeņu sum
mēšanas iespēja, piemēram 1. tabulas 2 . ailes dati.

M omentu dinamikas rindām neveido kumulatīvās dinamikas rindas, 
jo līmeņu summai nav reāla satura. Ja intervālu dinamikas rindā līmeņi
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sākotnēji ir izteikti relatīvajos vai vidējos lielumos, tieša to summēšana 
parasti nav iespējama. Lai iegūtu šādai rindai atbilstošu kumulatīvu dina
mikas rindu, nepieciešams izdarīt tiešo līmeņu pārrēķināšanu tā, lai tie 
izteiktu parādības relatīvo stāvokli vai vidējo līmeni uzkrājoši par periodu 
no rindas sākuma.

Ta, piemēram, ja ir zināms, ka plāna izpildes pakāpe janvārī bijusi 
103.2%, februārī — 96.2%, martā —  104.1%, šos līmeņus tieši «uzkrāt» 
nevar. Šim nolūkam jāizmanto attiecīgi absolūtajos lielumos izteikti plāna 
uzdevuma un faktiski saražotās produkcijas apjoma rādītāji un no tiem jā
aprēķina relatīvie lielumi, kas kumulatīvi izsaka plāna izpildi katrā no 
mēnešiem, skaitot no gada sākuma (skat. 5. 4. nodaļu).

Analogi jārīkojas ari, lai iegūtu vidējo lielumu kumulatīvo dinamikas 
rindu. Pieņemsim, ka ir tiešā intervāla rinda, kas izsaka mēneša vidējo 
darba samaksu valstī atsevišķos gados. Lai izveidotu tai atbilstošu kumu
latīvo dinamikas rindu, jāizmanto absolūtos lielumos izteikta informācija 
par nodarbināto skaitu un darba samaksas fondu valstī (skat. 6.2. un 6.3. no
daļu).

Lai palielinātu dinamikas rindu analītisko efektivitāti, tiešās un kumu- 
latīvās dinamikas rindas par vienu un to pašu parādību tabulā parasti iz
vieto vienkopus.

Dinamikas rindas veidošanā galvenā problēma ir šo rindu līmeņu sa
līdzināmība. Dinamikas rindas rādītājiem ir jābūt vienādiem pēc to eko
nomiskā satura.

Dinamikas rindas lielumu salīdzināmības galvenie nosacījumi:
• vispirms jānodrošina parādību raksturojošo objektu aptveršanas 

vienādība, tas ir, dinamikas rindas līmeņiem pa atsevišķiem laika 
periodiem jāraksturo parādības lielums par vienu un to pašu ob
jektu loku. Dinamikas rindas līmeņi var būt nesalīdzināmi pēc ap
tveramo objektu loka sakarā ar to, ka daļa objektu no vienas pa
kļautības pāriet citā pakļautībā, no vienas nozares uz citu. Piemē
ram, pārejot no nozaru klasifikācijas uz darbības veidu klasifikāciju.

• jānodrošina dinamikas rindas līmeņu salīdzināmība par teritoriju. 
Pētot rajonu, reģionu ekonomiskās attīstības tempus, nepieciešams 
izmantot datus par teritoriju vienās un tajās pašās robežās. Dina
mikas rindas līmeņu nesalīdzināmība var rasties sakarā ar rajonu, 
reģionu teritoriālo robežu izmaiņām.

• jānodrošina dinamikas rindas rādītāju uzskaites un aprēķina meto
doloģijas vienādība. īpaši svarīgi tas ir starptautiskos salīdzinājumos 
un, aprēķinot salīdzinājuma relatīvos lielumus.
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❖ jānodrošina, lai visiem dinamikas rindas rādītājiem būtu vienāda 
mērvienība. īpaši svarīgi tas ir produkcijas uzskaitē naturālās mēr
vienībās. Lai dažāda veida produkciju izteiktu vienādās mērvienī
bās, lieto naudas vai darba mērvienības. Analizējot produkcijas ap
jomu vērtības izteiksmē, jāņem  vērā, ka laikā gaitā notiek nepār
trauktas cenu izmaiņas un pastāv dažāda veida cenas (ražotāju ce
nas un patērētāju cenas). Līdz ar to, raksturojot produkcijas apjo
mu vērtības izteiksmē dinamikā, jānovērš cenu izmaiņu ietekme. 
Lai novērstu cenu izmaiņu ietekmi, dažādos laika periodos ražoto 
produkciju novērtē viena perioda (gada) cenās, kuras sauc par fik
sētām vai salīdzināmām cenām.

❖ viens no dinamikas rindu salīdzināmības nosacījumiem ir laika pe
riodu vienādība, par kuru sniedz datus.

Parādības attīstības procesu uzskatāmi var parādīt, izmantojot gra
fiskos attēlus. Dinamikas attēlošanas grafiskie paņēmieni ir ļoti dažādi, 
bet tos var apvienot divās lielās grupās: diagram m as un kartogrammas. 
Visplašāk izplatītas ir līkņu, stabiņu, lenšu, sektoru un figūru diagram
mas. Bez līkņu diagrammām parādības attīstību laikā attēlošanai var iz
mantot radiagrammu. Tā ir ērta gadījumos, kad parādības dinamikai ir 
periodisks raksturs, piemēram, pastāv parādības sezonalitāte.

11.2. Dinamikas rindas līmeņu 
absolūto un relatīvo pārmaiņu rādītāji

Lai raksturotu pētām ā objekta attīstību likumsakarības un īpatnības, 
nepieciešams veikt šādus uzdevumus:

❖ raksturot dinamikas rindas līmeņu pārmaiņu intensitāti no viena pe
rioda uz otru periodu vai no viena datum a uz otru datumu (no mo
menta uz momentu);

❖ noteikt tā vai cita perioda laika rindas vidējos rādītājus;
❖ noteikt pētāmās parādības dinamikas galvenās likumsakarības at

sevišķos etapos un kopā par visu apskatāmo periodu;
❖ noteikt faktorus, kas nosaka pētāmā objekta izmaiņas dinamikā;
❖ prognozēt parādības attīstību nākotnē.
Dinamikas rindas līmeņu absolūto un relatīvo pārmaiņu raksturoša

nai statistikas praksē lieto rādītāju  sistēmu, kurā ietilpst:
❖ absolūtais pieaugums;

249



Zigrīda Goša. Statistika

♦ augšanas temps;
♦ pieauguma temps;
♦ pieauguma 1 procenta absolūtā nozīme.
Visi šie rādītāji ir dinamikas rindas līmeņu savstarpējās salīdzināšanas 

rezultāti.
Dinamikas rindas rādītājus pēc to aprēķināšanas rakstura iedala:
^  ķēdes rādītājos; 

bāzes rādītājos.
Ķēdes rādītāji (dinamikas rādītāji ar mainīgu bāzi) raksturo līmeņu 

pārmaiņu intensitāti no viena perioda uz otru periodu (vai no viena mo
menta uz otru momentu) pētāmā laika perioda ietvaros.

Ķēdes rādītājus aprēķina, secīgi salīdzinot (atņemot vai dalot) divus 
blakusesošus rindas līmeņus — sekojošo ar iepriekšējo. Ķēdes rādītāji nav 
atkarīgi no rindas garuma vai tās sākuma izvēles.

Bāzes rādītāji (dinamikas rādītāji ar pastāvīgu bāzi) raksturo rindas 
līmeņu visu izmaiņu gala rezultātus salīdzinājumā ar periodu (momentu), 
kas pieņemts par bāzes periodu (momentu).

Bāzes rādītājus aprēķina, secīgi salīdzinot katru rindas līmeni ar par 
bāzi pieņemtu līmeni. Tas parasti ir dotās rindas pirmais, resp. sākuma 
līmenis, lai gan analīzes nolūkos par bāzes līmeni var būt pieņemts jeb
kurš cits līmenis rindas vidū.

Bāzes rādītāji uzkrājoši atspoguļo pētāmās parādības pārmaiņas, un 
tāpēc tos lielā mērā var ietekmēt par rindas sākumu izraudzītais laiks 
(mēnesis, gads u. tml.), kas tiek ņemts par tālāko salīdzinājumu bāzi. Ja 
rindu sāk ar laika periodu (momentu), kad pētāmai parādībai kaut kādu 
apstākļu dēļ bijis neraksturīgi augsts vai neraksturīgi zems līmenis, ten
denciozi un analīzei maznoderīgi veidosies salīdzinājumā ar šādu sākuma 
līmeni aprēķinātie bāzes rādītāji.

Absolūtais pieaugums raksturo rindas līmeņa palielinājumu (vai sa
mazinājumu) noteiktā laika periodā.

Absolūtais pieaugums ir starpība starp diviem salīdzināmiem līme
ņiem un parāda pieauguma absolūto ātrumu.

Vispārīgā veidā dinamikas rindas līmeni apzīmē ar burtu y. Ar
• 3», apzīmē rindas pirmo (sākuma) līmeni;
• yn apzīmē rindas pēdējo (beigu) līmeni;
• ym apzīmē jebkuru dinamikas rindas līmeni.
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1. tabula
Imports Latvijā 1997. gadā 

( CIF cenās, milj. Ls; 11., 18.)

Ceturksnis Imports, 
milj. Ls

Kumulatīvā 
līmeņu 

dinamikas 
rinda, 

milj. Ls

Importa absolūtais 
pieaugums salīdzinājumā ar

iepriekšējo 
ceturksni, 

milj. Ls

pirmo 
ceturksni, 

milj. Ls
A 1 2 3 4

I 321.1 321.1 — —
II 392.1 713.2 71.0 71.0
III 393.2 1 106.4 1.1 72.1
IV 476.0 1 582.4 82.8 154.9
Gadā 1 582.4 — — —

Ķēdes absolūto pieaugumu Am(k) aprēķina, no dinamikas rindas kāda 
līm eņaym, atņemot šīs rindas iepriekšējo līmeniym_;:

^m(ķ) ym~ym - 1
Piemēram, 1. tabulas 3. ailes dati.
Bāzes absolūto pieaugumu Am(b) aprēķina, no dinamikas rindas kāda 

l īm e ņ a ^ ,  atņemot šīs rindas pirmo līm eniy v  ko uzskata par visu tālāko 
salīdzinājumu bāzi:

^m(b) ~  ym ~ y  1
Piemēram, 1. tabulas 4. ailes dati.
Absolūtais pieaugums var būt:
❖ pozitīvs skaitlis, kas izsaka līmeņa absolūto pieaugumu salīdzinā

jumā ar iepriekšējo vai bāzes līmeni (piemēram, 1. tabulas 3. un 4. ai
les dati).

<■ negatīvs skaitlis, kas izsaka līmeņa absolūto samazināšanos salīdzi
nājumā ar iepriekšējo vai bāzes līmeni (piemēram, 3. tabulas 2. ai
les dati).

Ķēdes un bāzes absolūtos pieaugumus saista matemātiska sakarība:
>  secīgu ķēdes absolūto pieaugumu summa ir  vienāda a r attiecīgo bā

zes absolūto pieaugumu

A(0 "*"̂ 2(0 An(0
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Izmantojot 1. tabulas datus, parbaudīsim matemātiskās sakarības:
71.0 + 1.1 =  72.1 milj. Ls 

72.1 + 82.2 = 154.9 milj. Ls,
> bāzes absolūto pieaugumu starpība ir vienāda ar attiecīgo, tos atda

lošo ķēdes absolūto pieaugumu
Am(b) ~ Am_1(i>) = Am(̂ .

Izmantojot 1. tabulas datus, pārbaudīsim matemātiskās sakarības:
72.1 — 71.0 =  1.1 milj. Ls

154.9 — 72.1 =  82.8 milj. Ls,
>  summējot visus ķēdes absolūtos pieaugumus, iegūst dinamikas rin

das pēdējam līmenim atbilstošo bāzes absolūto pieaugumu
n

E  A/n(ļ:) ~ A„(4).
m  =  l

Izmantojot 1. tabulas datus, pārbaudīsim matemātisko sakarību:
71.0 +  1.1 +  82.8 =  154.9 milj. Ls.

Augšanas temps ir dinamikas rindu līmeņu pārmaiņu intensitātes rā
dītājs, un tas raksturo pētāmās parādības attīstības ātrumu. Augšanas temps 
ir attiecība starp diviem salīdzināmiem līmeņiem. Atkarībā no pētījumu 
mērķa, par bāzes līmeni var pieņemt visiem dinamikas rindas līmeņiem 
pastāvīgu līmeni (parasti dinamikas rindas pirmo līmeni) vai katram nā
košajam līmenim rindas iepriekšējo līmeni.

2. tabula
Reģistrētā bezdarbnieku skaita dinamika Latvijā 

(gada beigās; 6., 78., 11., 8.).

G
ad

s

B
ez

da
rb

ni
ek

u
sk

ai
ts

Bezdarbnieku 
skaita augšanas 

koeficients 
salīdzinājumā ar

Bezdarbnieku 
skaita augšanas 

temps salīdzināju
mā ar

Bezdarbnieku 
skaita pieauguma 
temps salīdzinā

jumā ar
iepriekš.

gadu,
reizes

1993.
gadu,
reizes

iepriekš.
gadu,

%

1993.
gadu,

%

iepriekš.
gadu,

%

1993.
gadu,

%
A 1 2 3 4 5 6 7

1993 76744 1.0 1.0 100.0 100.0 — —
1994 83946 1.094 1.094 109.4 109.4 9.4 9.4
1995 83231 0.991 1.085 99.1 108.5 -0 .9 8.5
1996 90819 1.091 1.183 109.1 118.3 9.1 18.3
1997 84934 0.935 1.107 93.5 110.7 -6 .5 10.7
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Ķēdes augšanas tempu Tm(k) aprēķina, dalot dinamikas rindas kādu 
līmeni ym ar šīs rindas iepriekšējo līmeni

piemēram, 2. tabulas 4. ailes dati.
Bāzes augšanas tempu Tm(bļ aprēķina, dalot dinamikas rindas kādu lī

m e n i^  ar rindas pirmo līmeni y v ko uzskata par visu tālāko salīdzināju
mu bāzi:

'T ' __ y  m
m(f,) ^  -

piemēram, 2. tabulas 5. ailes dati.
Rindas līmeņu izmaiņu intensitātes rādītāju atkarībā no tā, vai tas 

izteikts koeficienta veidā vai procentos, sauc par augšanas koeficientu vai 
augšanas tempu. Augšanas koeficients un augšanas temps ir līmeņu pār
maiņu intensitātes divas formas. Rādītāja abas formas pēc būtības ir iden
tiskas un starp tām starpība ir tikai mērvienībās.

Augšanas koeficients x 100 = augšanas temps %.

Augšanas koeficients rāda, cik reizes attiecīgais rindas līmenis ir lie
lāks par bāzes līmeni (ja šis koeficients ir lielāks par vienu) vai kādu daļu 
bāzes līmeņa sastāda pārskata perioda līmenis (ja tas ir mazāks par vie
nu). 2. tabulas 2. un 3. ailes dati.

Ja pētāmās parādības absolūtie līmeņi samazinās, augšanas temps ir 
mazāks par 1, resp., mazāks par 100%, taču tas nekad nevar būt negatīvs 
skaitlis.

Ķēdes un bāzes augšanas tempus saista matemātiska sakarība:
❖ secīgu ķēdes augšanas tempu reizinājums ir vienāds ar attiecīgo bā

zes augšanas tempu: Tl(ķ) x T2(ķ) x ... x Tn(ķ) = Tn(b).
Izmantojot 2. tabulas datus, pārbaudīsim matemātiskās sakarības: 

1.094 x 0.991 =  1.085
1.094 x 0.991 x 1.091 = 1.183

<- bāzes augšanas tempu dalījums ir vienāds ar attiecīgo, tos atdalo
šo ķēdes augšanas tempu:

T
_  j ,

r j j  ~  m ( ķ )  *
m- l (b)

Izmantojot 2. tabulas datus, pārbaudīsim matemātiskās sakarības: 
1.085 : 1.094 =  0.991
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1.183 : 1.085 = 1.091 
1.107 : 1.183 = 0.935 

reizinot visus ķēdes augšanas tempus, iegūst dinamikas rindas pē
dējam līmenim atbilstošo bāzes augšanas tempu:

r ļ  T’m(t) =
m — l

Izmantojot 2. tabulas datus, pārbaudīsim matemātisko sakarību:
1.094 x 0.991 x 1.091 x 0.935 =  1.107

Pieauguma temps tm ir cieši saistīts ar augšanas tempu procentu. Pie
auguma koeficients izsaka, par kādu veselā daļu, bet pieauguma temps — 
par cik procentiem palielinājies vai samazinājies attiecīgais rindas līmenis 
ar kādu jau sasniegtu līmeni. Ķēdes un bāzes pieauguma koeficientu un 
pieauguma tempu aprēķina pēc vienas metodes. Pieauguma koeficientu 
aprēķina:

t = T  -  1.m m
Pieauguma tempu procentos aprēķina:

*m% = Tm% ~ 100%.
Piemēram, 2. tabulas 6. un 7. ailes dati.
Atšķirībā no augšanas tempiem pieauguma tempi var būt arī negatīvi 

skaitļi. lad ā  gadījumā tie izsaka, par kādu veselā daļu vai par cik procen
tiem pētāmās parādības līmenis ir pazeminājies. Praksē plašāk izplatīti 
ir pieauguma tempi procentos un retāk lieto pieauguma koeficientus.

3. tabula
Reģistrētā bezdarbnieku skaita dinamika Latvijā 

( gada beigās; 6., 78; 11., 8 .)

G
ad

s

B
ez

da
rb

ni
ek

u
sk

ai
ts

Bezdarbnieku 
skaita absolūtais 

pieaugums 
salīdzinājumā ar

Bezdarbnieku 
skaita pieauguma 
temps salīdzinā

jum ā ar

Pi
ea

ug
um

a 
pu

nk
ti,

 %

iepriekš.
gadu

1993.
gadu

iepriekš, 
gadu, %

1993. 
gadu, %

A 1 2 3 4 5 6
1993 76744 — — — — —
1994 83946 7202 7202 9.4 9.4 9.4
1995 83231 -715 6487 -0 .9 8.5 -0 .9
1996 90819 7588 14075 9.1 18.3 9.8
1997 84934 -5885 8190 -6 .5 10.7 -7 .6
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Ja nav zināmi augšanas tempi, pieauguma tempus var aprēķināt tieši, 
izmantojot absolūtos pieaugumus Am un dinamikas rindas līmeņus ;ym pēc 
formulām: a

m{k)• ķēdes pieauguma tempu tm(ķ) = ---- —.
y  m -  1

Izmantojot 3. tabulas datus, aprēķināsim ķēdes pieauguma tempus:
1994. gadā: 7202 : 76744 x 100 = 9.4%
1995. gadā: -715 : 83946 x 100 =  -  0.9% utt. Rezultāti 3. tabulas 4. ailē.

• bāzes pieauguma tempu tm{b) = m<b).

Izmantojot 3. tabulas datus, aprēķināsim bāzes pieauguma tempus:
1995. gadā: 6487 : 76744 x 100 =  8.5%
1996. gadā: 14075 : 76744 x 100 =  18.3% utt. Rezultāti 3. tabulas 5. ailē.
Ja sociāli ekonomiskās parādības bāzes augšanas tempus aprēķina il

gākam laika periodam un par salīdzināšanas bāzi pieņem pietiekami attā
lu laika periodu, aprēķina pieauguma punktus, kas parāda divu saistītu 
bāzes augšanas tempu (pieauguma tempu) starpību: Pm = Tm(b) -  Tm ļ(b), 
piemēram, 3. tabulas 6. ailes dati.

Ja ir doti tikai dinamikas rindas līmeņu absolūtie lielumi ym, pieaugu
ma punktus aprēķina pēc formulas:

P _?■»
?!

Atšķirībā no pieauguma tempiem, kurus nedrīkst summēt un reizināt, 
pieauguma punktus var summēt, rezultātā iegūstot attiecīgā perioda pie
auguma tempu salīdzinājumā ar bāzes periodu:

1995. gadā: 9.4% -  0.9% =  8.5%
1996. gadā: 9.4% -  0.9% +  9.8% =  18.3%
1997. gadā: 9.4% -  0.9% +  9.8% -  7.6% = 10.7%.
Jāpiezīmē, ka starp ķēdes un bāzes pieauguma tempiem nav matemā

tiskas sakarības, kā tas ir starp ķēdes un bāzes augšanas tempiem. Tāpēc 
bāzes pieauguma tempu nevar aprēķināt, reizinot ķēdes pieauguma tem 
pus, un ķēdes pieauguma tempu nevar aprēķināt, dalot bāzes pieauguma 
tempus. Lai pēc ķēdes pieauguma tempiem (pieauguma koeficientiem) 
aprēķinātu bāzes pieauguma tempu (pieauguma koeficientu), ķēdes pie
auguma tempi (pieauguma koeficienti) vispirms jāpārvērš ķēdes augša
nas tempos (augšanas koeficientos):

T m (ķ) ~  +  v a ī T m (ķ) =  l m(ķ) +  1-
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Izmantojot 2. tabulas datus, aprēķināsim ķēdes augšanas tempus:
1994. gadā: 9.4 +  100 =  109.4% ’
1995. gadā: -  0.9 + 100 =  99.1% utt. Rezultāti 2. tabulas 4. ailē.
Līdz ar to bāzes pieauguma tempu aprēķina, sareizinot aprēķinātos

augšanas tempus (augšanas koeficientus) un no iegūtā rezultāta atņemot 
100% vai 1.

Izmantojot 2. tabulas datus, aprēķināsim bāzes augšanas tempu:
1.094 x 0.991 x 1.091 x 0.935 =  L 1 0 7 - 1 = 0.107
(1.094 x 0.991 x 1.091 x 0.935) x 100 -  100 = 110.7 -  100 = 10.7%
Pieauguma 1 procenta absolūtā nozīme izsaka pieauguma tempa reā

lo saturu, rādot, cik svarīgs ir katrs pieauguma procents. Tam ir liela no
zīme analīzē, jo praksē var būt gadījumi, kad ir augsti pieauguma tempi, 
bet niecīga parādības absolūtā palielināšanās vai — otrādi — nelieli pie
auguma tempi, bet ievērojami liels parādības absolūtais pieaugums. Pieaugu
ma 1 procenta absolūtā nozīme tmņ%) ir rādītājs, kas saista absolūto pie
augumu un pieauguma tempu:

_  A m(») 

m(l%) ’
l m(ķ)

piemēram, 4. tabulas 4. ailes dati.
Pieauguma 1 procenta absolūtā nozīme ir viena simtā daļa bāzes lī

meņa:
_  ym-i 

ļ00 •

Matemātiski pārveidojot iepriekšminēto pieauguma 1 procenta abso
lūtās nozīmes aprēķināšanas formulu, var iegūt šādu vienkāršu formulu:
fm(l%) — 0 . 0 1 ^ . ! .

Izmantojot 4. tabulas datus, aprēķināsim pieauguma 1 procenta abso
lūto nozīmi:

1993. gadā: 626 : 100 =  6.3 tūkst. Ls
1994. gadā: 1292 : 100 = 12.9 tūkst. Ls, utt. Rezultāti 4. tabulas 4. ailē.
Divu sociāli ekonomisko parādību salīdzināšanai var izmantot rādītā

jus, kas ir vienādu laika periodu divu dinamikas rindu augšanas tempu vai 
pieauguma tempu attiecība. Šos rādītājus sauc par apsteidzes tempiem:

T t
k = -==- vai k =

T tm m

kur Tm un Tm — attiecīgi salīdzināmo dinamikas rindu augšanas tempi;

tm un tm — attiecīgi salīdzināmo dinamikas rindu pieauguma tempi.
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Rezultāti 5. tabulas 3. un 4. ailē.
Ar šo koeficientu palīdzību var salīdzināt:
1) vienāda satura (vienas sociālās vai ekonomiskās parādības) dina

mikas rindas, bet kuras raksturo:
• dažādas teritorijas (valstis, reģionus, rajonus utt.),
• dažādas institūcijas (ministrijas, uzņēmumus utt.);

2) dažāda satura (divu sociālo vai ekonomisko parādību) dinamikas rin
das, kuras raksturo vienu un to pašu objektu (piemēram, 5. tabulas
1. un 2. ailes dati).

4. tabula
Automobiļu tehniskās apkopes un remonta apjoma dinamika Latvijā 

(faktiskajās cenās; 6., 281.)
Gads Apjoms, 

tūkst. Ls
Automobiļu tehniskās apkopes un remonta apjoma

absolūtais 
pieaugums 

salīdzinājumā ar 
iepriekšējo 

gadu, tūkst. Ls

pieauguma 
temps 

salīdzinājumā ar 
iepriekšējo 

gadu, %

pieauguma 1% 
absolūtā nozīme, 

tūkst. Ls

A 1 2 3 4
1992 626 — — —
1993 1292 666 106.4 6.3
1994 1718 426 33.0 12.9
1995 4771 3053 177.7 17.2
1996 9625 4854 101.7 47.7

5. tabula
Tautsaimniecībā nodarbināto vidējās neto darba 

samaksas un patēriņa cenu indeksa dinamika Latvijā 
(procentos pret iepriekšējo gadu; 6., 85. un 102.).

Gads Vidējās neto 
darba samak
sas augšanas 

temps, %

Patēriņa cenu 
indeksi,

%

Apsteidzes tempi, 
aprēķināti pēc

augšanas
tempiem

pieauguma
tempiem

A 1 2 3 4
1994 147 136 1.08 1.31
1995 122 125 0.98 0.88
1996 107 118 0.91 0.39
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11.3. Dinamikas rindu vidējie lielumi

Dinamikas rindu vidējie izsaka pētāmās parādības līmeņu un to p ār
maiņu raksturīgos lielumus noteiktā laika periodā.

Sadalījuma rindas un dinamikas rindas vidējo aprēķināšanas vispārī
gie teorētiskie un metodoloģiskie priekšnoteikumi ir vienādi, tomēr pas
tāv būtiska atšķirība šo lielumu veidošanās un izziņas raksturā. Sadalīju
ma rindas vidējais izsaka pētāmās parādības tipisko lielumu noteiktā lai
ka momentā, tas attiecas uz visām kopas vienībām, turpretī dinamikas 
rindas vidējais izsaka parādības tipisko lielumu noteiktā laika periodā. 
Dinamikas rindas vidējais lielums vienmēr ir saistīts ar divām laika 
koordinātēm — laika vienību un laika periodu, bez kurām tas negūst vaja
dzīgo konkrētību. Ta, piemēram, aprēķinot iekšzemes kopprodukta vidē
jo apjomu, jānorāda, kādas laika vienības (perioda) iekšzemes koppro
dukta vidējais apjoms ir aprēķināts (piemēram, mēneša vidējais, ceturk
šņa vidējais, gada vidējais apjoms) un p ar kādu laika posmu (periodu) tas 
aprēķināts (piemēram, par gadu, pieciem gadiem, visu dinamikas rindu
u. tml.).

Dinamikas rindu statistiskajā analīzē lieto divu kategoriju rādītājus:
>  rindas vidējā līmeņa rādītāji;
>  rindas līmeņu izmaiņu vidējie rādītāji.
Dinamikas rindas vidējais līmenis izsaka raksturīgo pētāmās parādī

bas lielumu rindā ietvertajā laika periodā. Vidējie līmeņa aprēķināšanas 
paņēmieni ir dažādi, tie atkarīgi no dinamikas rindas veida un laika pe
rioda ilguma starp dinamikas rindas līmeņiem.

Ja starp intervāla dinamikas rindas līmeņiem ir vienāda ilguma laika 
periodi, vidējo līmeni aprēķina atbilstoši nesvērtā aritm ētiskā vidējā for
mulai, dalot rindas līmeņu summu 1ym ar līmeņu skaitu n:

y = * = !_ .  
n

Izmantojot 1. tabulas datus, aprēķināsim importa apjoma ceturkšņa
vidējo līmeni 1997. gadā:

_ 321.1 + 392.1 + 393.2 + 476.0 , nc , ... T y = ----------------- ------------------ = 395.6 milj. Ls.

Ja starp intervāla dinamikas rindas līmeņiem ir dažāda ilguma laika 
periodi, vidējo līmeni aprēķina atbilstoši svērtā aritmētiskā vidējā formulai:
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n

T  y 1Jmm
— m = 1
y = — — ’

m =  1

kurym — dinamikas rindas līmenis;
lm — laika periods, kurā līmenis ;ym ir nemainīgs.

Piemēram, 6. tabulas dati.
6. tabula

Olu ražošana Latvijā 1997. gadā 
(11., 14,— 15.)

Mēnesis Olu 
ražošana, 
milj. gab.

Mēnešu skaits, kura 
olu skaits ir nemainīgs

Olu ražošana attiecīga 
laika periodā, 

milj. gab.
A ym L ym lm

Janvāris 36.6 ī 36.6
Februāris 34.1 ī 34.1
Marts 38.6 ī 38.6
Aprīlis 41.4 2 82.8
Jūnijs 40.3 4 161.2
Oktobris 36.8 2 73.6
Decembris 39.1 1 39.1
Kopā — 12 466.0

Olu ražošanas mēneša vidējais līmenis 1997. gadā ir
466.0 : 12 = 38.8 milj. gab.

Momentu dinamikas rindas vidējā līmeņa aprēķināšana ir sarežģītā
ka, un iegūtie rezultāti salīdzinājumā ar intervālu dinamikas rindu parasti 
ir aptuveni. Tas izskaidrojams ar to, ka momentu dinamikas rindas atse
višķi līmeņi satur atkārtotas skaitīšanas elementus.

Ja starp momentu dinamikas rindas līmeņiem ir vienāda ilguma laika 
periodi, vidējo lielumu aprēķina pēc hronoloģiskā vidējā formulas:

1 1
2 >i + ^  + -  + ž y"

kur n ir līmeņu, resp., momentu skaits.
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Izmantojot 2. tabulas datus, aprēķinasim bezdarbnieku vidējo skaitu 
gada beigās laika periodā no 1993. gada līdz 1997. gadam:

0 .5 x 7 6 7 4 4  + 83946 + 83231 + 90819 + 0.5 x84934 „„ „„„ 
y = -------------------------------------------------------------------------- = 84 709 cilv.

5 - 1
Ja starp momentu dinamikas rindas līmeņiem ir dažāda ilguma laika 

periodi, vidējo līmeni aprēķina pēc svērtā hronoloģiskā vidējā formulas:

-  (y' + y^ 1' + (y2 + + -  + (y" - ‘ + _ £(?"■ + y ^ ^ ) lm
2 x  + l2 + ... + ln_,  ̂ 2 x y tlm

kur yn,ym — dinamikas rindas līmeņi;
lm — laika periods, kurā līmenis ir nemainīgs.

Piemēram, strādnieku skaits uzņēmumā 1997. gada atsevišķos datu
mos (nosacīti skaitļi):

1.01.1997. 1.03.1997. 1.06.1997. 1.09.1997. 1.01.1998
1200 1100 1250 1500 1350

Gada vidējais strādnieku skaits 1997. gadā ir:

(1200 + 1100) x  2 + (1100 + 1250) x  3 
y  ~ 2(2 + 3 + 3 + 4)

(1250 + 1500) x 3  + (1500 + 1350) x  4 31300 
+ ----------------------------------------------------- = ----------= 1304 cilvēki.

2(2 + 3 + 3 + 4) 24
Aprēķināto vidējo līmeņu precizitāte, lietojot svērtā aritmētiskā vidē

jā un svērtā hronoloģiskā vidējā formulas, ir atkarīga arī no tā, cik lieli ir 
periodi starp dinamikas rindas attiecīgajiem līmeņiem.

Dinamikas rindas vidējo līmeni var aprēķināt arī kā «vidējo no vidē
jiem» lielumu pēc formulas:

_  _  % y mL  
y "  '

kur ym — rindas ietvaros esošo laika posmu vidējie līmeņi;
lm — attiecīgo laika posmu ilgumi.

Šī formula metodoloģiski ir universāla vidējā līmeņa aprēķināšanas 
formula, jo to var lietot visos gadījumos neatkarīgi no dinamikas rindu 
veida un rakstura, ja  vien statistiķa rīcībā ir pareiza sākotnējā informācija 
par atsevišķo laika posmu vidējiem līmeņiem.

260



11. Dinamikas rindas

Vidējais absolūtais pieaugums ir pētāmās parādības pārmaiņas ātru
ma apkopojošs rādītājs laika vienībā.

Vidējais absolūtais pieaugums izsaka, par kādu absolūtu lielumu vi
dēji laika vienībā pieaugusi vai samazinājusies pētāmā parādība visā ar 
dinamikas rindu aptvertajā periodā. Šis rādītājs dod iespēju noteikt, par 
kādu absolūto lielumu vidēji laika vienībā jāpalielinās vai jāsamazinās 
rindas līmenim, vadoties pēc dinamikas rindas pirmā līmeņa dotajā laika 
periodā (piemēram, gadā), sasniegtu tās pēdējo līmeni. Vidējo absolūto 
pieaugumu aprēķina kā nesvērto aritmētisko vidējo lielumu, dalot ķēdes 
absolūto pieaugumu summu Z Am(k/ ar absolūto pieaugumu skaitu nA:

n

Ā = — -------- ,
nA

kur nA — absolūto pieaugumu skaits.
Izmantojot 3. tabulas ķēdes absolūtos pieaugumus, aprēķināsim bez

darbnieku skaita vidējo absolūto pieaugumu gadā Latvijā laika periodā 
no 1993. gada līdz 1997. gadam:

-  7202+ (-715)+ 7588+ (-5885) 8190 „„„„A = --------- ------- ---------------------- - = ------ = 2048 cilvēki.
4 4

Vidējo absolūto pieaugumu iespējams aprēķināt arī tad, ja nav datu 
par ķēdes absolūtajiem pieaugumiem, bet ir dati par dinamikas rindas pir
mo un pēdējo līmeni, vai arī dati par bāzes absolūto pieaugumu.

n
Pamatojoties uz matemātisko sakarību ^  Am(ļ) = A„(i) = yn -  yx, vi-

m = 1
dējo absolūto pieaugumu aprēķina pēc formulām:

Ā = vai arī Ā = y" ~ y '
"4

kur n — dinamikas rindu līmeņu skaits.
Iegaumēt: absolūto pieaugumu skaits nA ir vienāds ar dinamikas rin

das līmeņu skaitu mīnus viens: nA = n -  1.
Izmantojot 3. tabulas datus, aprēķināsim bezdarbnieku skaita vidējo 

absolūto pieaugumu gadā Latvijā laika posmā no 1993. gada līdz 1997. ga
dam:

— _ 8^90 _ 2048 cilvēki;
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-  84934-76744 8190 „n/1DA = -------------------= ------- = 2048 cilvēki.
5 -1  4

Visu dinamikas rindu aptverošu vidējo absolūto pieaugumu var aprē
ķināt ari kā svērto aritmētisko vidējo, izmantojot šim nolūkam informā
ciju par vidējiem absolūtiem pieaugumiem, kas attiecas uz šis rindas atse
višķiem posmiem:

_ V  Ā l* /  j  m m

T T 'm

kur lm — dinamikas rindas m  posma ilgums;
Am — m  posma vidējais absolūtais pieaugums.

Piemēram, pārskata mēneša pirmajās 3 dienās mazumtirdzniecības 
apgrozījums veikalā ik dienas pieauga par 2.0 tūkst. Ls dienā, nākamajās 
10 dienās — par 2.5 tūkst. Ls dienā, nākamajās 10 dienās — vidēji par
3.0 tūkst. Ls, bet pēdējās 7 dienās tas samazinājās vidēji par 1.0 tūkst. Ls 
dienā. Aprēķināsim mazumtirdzniecības apgrozījuma vidējo absolūto pie
augumu dienā pārskata mēnesī:

A 2 .0x3+  2.5x10+ 3.0x10+ (-1 .0x7) 54 , „
A ------------------------------------- ------------ = —  = 1.8 tūkst. Ls.

3 + 10 + 10 + 7 30
Vidējo absolūto pieaugumu var izlietot:
• kopējā absolūtā pieauguma aprēķināšanai:

A„(i>) = ĀxnA vai ari A„(i) = £ Ā m x/m,

kur nA — rindas absolūto pieaugumu skaits;
• dinamikas rindas pirmā vai pēdējā līmeņa aprēķināšanai:

y„ =>’i + Ā ( n - l )  = y1+A „(i);

= yn - Ā ( n - l )  = yn -A„(i),

kur n — dinamikas rindas līmeņu skaits.
Vidējais augšanas temps ir dinamikas rindas līmeņu izmaiņu intensi

tātes raksturotājs. Tas raksturo pētāmās parādības attīstības vidējo inten
sitāti, parādot, cik reizes vidēji laika vienībā izmainījušies dinamikas rin
das līmeņi. Vidējo augšanas tempu izsaka skaitļa 1 daļās vai procentos. 
A r attīstības intensitāti saprot parādības tālākas paplašināšanās vai sašau
rināšanās procesu, kas saistīts ar katrā iepriekšējā periodā jau sasniegtā 
līmeņa radītajām iespējām. Vidējo augšanas tempu nepieciešams aprē
ķināt arī tāpēc, ka augšanas tempi pa gadiem svārstās. Bieži vidējais
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augšanas temps ir jāaprēķina gadījumos, ja ir zināmi dati par dinamikas 
rindas pirmo līmeni un pēdējo līmeni, bet dati par pārējiem līmeņiem nav 
zināmi.

Vidējo augšanas tempu f  aprēķina, pieņemot, ka visā periodā 
nosacīti saglabājas viens un tas pats augšanas temps.

Vidējo augšanas tempu aprēķina no ķēdes augšanas koeficientiem 
pēc ģeometriskā vidējā lieluma formulas:

T  = "yJTm  X72(*) X- - XT,(ķ) =

kur nA — ķēdes augšanas tempu skaits.
Vidējo augšanas tempu iespējams aprēķināt arī tad, ja nav datu par ķē

des augšanas koeficientiem, bet ir dati par dinamikas rindas pirmo un pē
dējo līmeni vai arī dati par bāzes augšanas koeficientu.

Pamatojoties uz matemātisko sakarību

f l ^ )  = ^ ,  = 7 -.
m = 1 /1

vidējo augšanas tempu aprēķina arī pēc formulām:

T  = vai arī ^

Izmantojot 2. tabulas datus, aprēķināsim bezdarbnieku skaita vidējo 
augšanas tempu gadā Latvijā laika posmā no 1993. gada līdz 1997. ga
dam:

T = </l .094 x 0.991 x 1.091 x 0.935 = </1.106 = 1.026 x 100 = 102.6%; 

f  = </1.107 = 1.026x100 = 102.6%;
_  /«4934 i-------
T  = 5 -ip Z fZ  = </1.107 =1.026x100 = 102.6%.

V 76744
Ja nav ziņu par katru ķēdes augšanas tempu, bet ir zināmi pētāmajā 

dinamikas rindā ietilpstošu šaurāku laika periodu vidējie augšanas tempi 
(grupu vidējie tempi), tad kopējo, visai rindai atbilstošo augšanas tempu 
var aprēķināt pēc svērtā ģeometriskā vidējā formulas kā «vidējo no 
vidējiem». Tātad:

f  = x fh  x ....x f'"  = S ' - ļ n f j - ,
\  m = 1

kur lm — m  laika perioda ilgums;
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I , lm — laika perioda ilgumu summa.
Vidējais pieauguma temps rāda, par cik procentiem vidēji palielinā

jies (ja vidējam pieauguma tempam ir plusa zīme) vai samazinājies (ja vi
dējam pieaugumam ir mīnusa zīme) pētāmās parādības līmenis visā 
aplūkojamā periodā, un to aprēķina, no vidējā augšanas tem pa T  atņe
mot 100%:

ī  = T - 100%.
Piemēram, ja  vidējais augšanas temps mēnesī ir 102.5%, tad vidējais 

pieauguma temps ir 102.5% -  100% = 2.5%.
Atņemot no dinamikas rindas pēdējā līmeņa yn tās pirmo līmeni y v 

iegūst rādītāju, ko sauc par dinamikas rindas kopīgo absolūto pieaugumu. 
Kā tas redzams no iepriekšminētajām formulām, jo lielāks ir dinamikas 
rindas kopīgais pieaugums, jo lielāks ir ari vidējais absolūtais pieaugums 
un vidējais augšanas temps neatkarīgi no tā, cik lieli ir citi šīs dinamikas 
rindas līmeņi. Šī iemesla dēļ gadījumos, kad rindas pirmais vai pēdējais 
līmenis (vai abi) ievērojami atšķiras no lielākās daļas citu līmeņu rindas 
iekšienē, vidējais absolūtais pieaugums un vidējais augšanas (pieaugums) 
temps nav raksturīgi pētāmās parādības absolūto un relatīvo pārmaiņu 
caurmēra ātruma rādītāji.

11.4. Dinamikas rindas pamattendences jeb 
trenda atklāšana un raksturojums

Viens no uzdevumiem, kas rodas, analizējot dinamikas rindas, ir pē
tāmās parādības līmeņu izmaiņu laikā likumsakarību noteikšana.

Atsevišķos gadījumos izpētes objekta kopējo attīstības tendences li
kumsakarību skaidri parāda dinamikas rindu līmeņi, kuri parāda attīstību 
vienā noteiktā virzienā — palielināšanās vai samazināšanās, progresa vai 
regresa virzienā. 4. tabulas dati parāda automobiļu tehniskās apkopes un 
remonta apjoma nepārtrauktu pieaugumu Latvijā, Turpretim ir parādības, 
kuru dinamikas rindas līmeņi pakāpeniski samazinās, piemēram, dzimušo 
skaits Latvijā 90. gados. Bet bieži ir sastopamas dinamikas rindas, kuru lī
meņi svārstās — ir gan kāpums, gan kritums. Šajos gadījumos, lai noteik
tu parādības pamattendenci, lieto īpašus dinamikas rindas līmeņu apstrā
des paņēmienus.

Dinamikas rindas līmeņi pakļauti evolūcijas un oscilācijas rakstura, 
kā arī dažādu citu iedarbības faktoru ietekmei. Evolūcija (lat. evolutio,
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ang. evolution — attīstīšana) — attīstība, pakāpeniska maiņa, pārmaiņu 
process. Evolūcijas rakstura ietekme — tās ir izmaiņas, kas nosaka kādu 
kopēju attīstības virzienu, kā daudzgadīgu evolūciju, kura izlauž sev ceļu 
caur sistemātiskām un gadījuma svārstībām. Tadas dinamikas rindu iz
maiņas sauc par attīstības pamattendenci jeb trendu.

Oscilācijas (fr. oscillation, lat. oscillare — šūpoties) rakstura ietekme — 
tās ir cikliskās un sezonālās svārstības. Cikliskās jeb periodiskās svārstī
bas ir tad, ja pētāmās pazīmes nozīmes noteiktā laika periodā pieaug, sa
sniedzot noteiktu maksimumu, pēc tam atkal samazinās, sasniedzot no
teiktu minimumu, pēc tam atkal pieaug līdz iepriekšējai nozīmei un tam 
līdzīgi. Cikliskās svārstības shematiski var parādīt grafiski. Ekonomisko 
procesu cikliskās svārstības spilgti izpaužas ekonomikas attīstības ciklos.

Sezonālās svārstības — tās ir svārstības, kuras periodiski atkārtojas 
katra gada noteiktā laikā, katra mēneša noteiktās dienās vai katras dienas 
noteiktās stundās. Šīs izmaiņas spilgti parāda dinamikas rindas grafiskie 
attēli.

Sociāli ekonomisko parādību neregulārās svārstības var iedalīt divās 
grupās:

<- sporādiski (sporādisks — vienreizējs, atsevišķs, neregulārs) sākušās 
izmaiņas, piemēram, karš, ekoloģiskas katastrofas;

❖ gadījuma svārstības, kuras ir daudzu relatīvi vāju mazsvarīgu fak
toru iedarbības rezultāts.

Tatad dinamikas rindas līmeņu nozīme ir pakļauta dažādai iedarbī
bai, kuras četras galvenās sastāvdaļas ir:

❖ galvenā pamattendence (trends);
❖ cikliskās svārstības;
❖ sezonalitāte;
*:• gadījuma svārstības.
Trends (ang. trend — tendence, virziens). Tendence, kas izpaužas di

namiskās statistiskās likumsakarības formā. Ta raksturo parādības attīstī
bas pamattendenci, pie tam pārējās sastāvdaļas uzskata tikai kā traucējo
šas tās noteikšanas kārtībā. Izzinot parādības attīstības pamattendenci, 
iespējama pilnīgāka attīstības procesa statistiskā vispārināšana, nekā to 
var panākt, lietojot analīzē parastos vidējos lielumus. Vidējā absolūtā pie
auguma un vidējā augšanas (pieauguma) tempa lielums un raksturs ir stip
ri atkarīgs no rindas pirmā un pēdējā līmeņa. Tā, piemēram, ja rindas pē
dējais līmenis ir mazāks nekā pirmais līmenis, tad vidējais absolūtais pie
augums ir negatīvs lielums, bet vidējais augšanas temps ir mazāks par
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vienu, kas liek uzskatīt visu rindu par lejupslīdošu. Šāda abstrakcija, kas 
matemātiski ir pareiza, ne vienmēr atbilst pētāmās parādības attīstības 
procesa raksturam kopumā.

Trenda izzināšana nepieciešama ne tikai, lai pilnīgāk noskaidrotu pē
tāmās parādības attīstības raksturu, kāds tas faktiski bijis laika periodā, 
kas jau pagājis, bet arī un galvenokārt, lai varētu «ieskatīties nākotnē», 
iegūtu teorētiski pam atotu bāzi dinamikas rindas turpināšanai. Statisti
kai, balstoties uz plašas neapstrīdamu faktu bāzes, jāatklāj esošas likum
sakarības un jārada metodoloģiskas un praktiskas iespējas lietu un pro
cesu prognozēšanai, to tālākas attīstības zinātniskai paredzēšanai.

Attīstības pamattendences (trenda) atklāšanu statistikā sauc ari par 
laika rindas izlīdzināšanu, bet pamattendences atklāšanas metodi — par 
izlīdzināšanas metodi.

Izlīdzināšanas metodes dalās divās grupās:
❖ izlīdzināšana jeb dinamikas rindas atsevišķu locekļu mehāniskā iz

līdzināšana ar blakus līmeņu faktisko nozīmju izmantošanu;
❖ izlīdzināšana ar līknes lietošanu, kura novilkta starp konkrētiem lī

meņiem tādā veidā, ka tā attēlo rindai piemītošo tendenci un vien
laicīgi atbrīvo to no nenozīmīgām svārstībām.

Parādības attīstības pamattendences (trenda) atklāšanas un analīzes 
metodes ir:

> kreisās un labās puses izlīdzināšanas metode;
>  intervāla paplašināšanas metode;
> slīdošo vidējo metode;
> analītiskās izlīdzināšanas metode.
Apskatīsim katru no šīm metodēm.
Kreisās un labās puses izlīdzināšanas metode. Dinamikas rindu sa

dala divās daļās. Pēc tam katrai daļai atrod vidējo aritmētisko nozīmi (vi
dējo līmeni) un grafikā caur iegūtajiem punktiem novelk trenda līniju.

Intervālu paplašināšanas metodes būtība ir tā, ka sākotnējo empīris
ko dinamikas rindu pārveido un aizvieto ar citu, kuras rādītāji attiecas uz 
lielāku laika intervālu. Piemēram, dinamikas rindu, kuras līmeņi parāda 
rūpniecības produkcijas apjomu pa mēnešiem, var pārveidot par ceturk
šņu dinamikas rindu.

Pārveidotās dinamikas rindas paplašināto intervālu līmeņi var būt:
❖ absolūtie lielumi;
❖ vidējie lielumi.
Paplašināto laika intervālu, piemēram, ceturkšņa absolūto lielumu
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aprēķina, summējot sākotnējās dinamikas rindas līmeņus, piemēram, mē
nešu līmeņus. Vidējo lielumu aprēķina pēc nesvērtā aritmētiskā vidējā 
metodes, dalot dinamikas rindas līmeņu summu ar līmeņu skaitu.

Pēc rādītāju aprēķināšanas grafikā caur iegūtajiem punktiem novelk 
trenda līniju.

Paplašinot ar dinamikas rindas līmeņiem saistītās laika vienības, lielā 
skaita likumu darbības ietekmē pastiprinās nejaušo faktoru radīto novir
žu savstarpējās dzēšanās (līdzsvarošanās) process un reizē ar to skaidrāk 
izpaužas attīstības pamattendence.

Intervālu paplašināšanas m etode ir ļoti vienkārša un dziļākas analīzes 
vajadzībām pārāk elementāra. To lieto gadījumos, kad nepieciešams iegūt 
priekšstatu par kādas parādības attīstības pamattendenci. Šai metodei ir 
arī vairāki trūkumi. Intervālu vienkāršas paplašināšanas rezultāta dinami
kas rinda, kas izsaka secīgu un saistītu procesu, tiek sadalīta it kā neatka
rīgos, savstarpēji atrautos posmos. Tas neatbilst sabiedrisko parādību reā
lam attīstības raksturam. Turklāt ir diezgan grūti pam atot intervālu papla
šināšanas robežas. Intervālu paplašināšanas metodi var lietot galvenokārt 
tikai tad, kad empīriskā rinda, kuru pārveido, ir pietiekami gara vai arī kad 
tendenci iespējams atklāt, veidojot samērā šaurus paplašinātos intervālus.

Izmantojot 7. tabulas datus, aprēķināsim mazumtirdzniecības apgro
zījumu pa ceturkšņiem Latvijā (paplašināto intervālu absolūtos lielumus) 
un mazumtirdzniecības vidējo apgrozījumu mēnesī pirmajā, otrajā, treša
jā un ceturtajā ceturksnī (paplašināto intervālu vidējos lielumus).

Ceturksnis
Mazumtirdzniecības apgrozījums

ceturksnī, milj. Ls vidēji mēnesī, milj. Ls
I 221.0 73.7
II 263.5 87.8
III 283.8 94.6
IV 302.7 100.9

Mazumtirdzniecības apgrozījuma pieaugums vai samazinājums atseviš
ķos mēnešos apgrūtina tā pamattendences noteikšanu Latvijā 1997. gadā. 
Paplašināto intervālu absolūtie lielumi un vidējie lielumi uzskatāmi parā
da, ka tā lielums pakāpeniski palielinās:

(milj. Ls): 73.7 < 87.8 < 94.6 < 100.9.
Sildošo vidējo metodes pam atā ir laika intervālu paplašināšanas prin

cips. Lai aprēķinātu slīdošos vidējos, veido paplašinātos laika intervālus,
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kuri sastāv no vienāda līmeņu skaita. Katru nākošo slīdošo intervālu ap
rēķina, pakāpeniski pārvietojoties no dinamikas rindas pirmā līmeņa par 
vienu līmeni, tas ir, paslīd par vienu laika vienību uz priekšu. Līdz ar to:

• pirmais intervāls i e t v e r s y 2, līmeni;
• otrais intervāls ietversy2, y v  . . . ,ym+ļ līmeni u. tml.
Slīdošie intervāli it kā slīd pa dinamikas rindu soli pa solim, kas ir vie

nāds ar laika vienību. Tāpēc nosaukums — slīdošais vidējais.
Katrs slīdošo vidējo loceklis ir atbilstošā perioda vidējais līmenis, kas 

attiecas uz izvēlētā perioda centru.
Slīdošo vidējo metode piemērota tajos gadījumos, kad parādības at

tīstībai dinamikas rindā ir nevienmērīgs raksturs, kad kvalitatīvi viendabī
ga procesa ietvaros ar vietām mainās gan rindas līmeņu palielināšanās, gan 
to samazināšanās.

Katrai dinamikas rindai slīdošo vidējo aprēķina šādā secībā:
> nosaka izlīdzināšanas intervālu, t. i., līmeņu skaitu, kurš ietilpst in

tervālā. Parasti ievēro šādus noteikumus: ja nepieciešams izlīdzināt 
mazas, haotiskas svārstības, tad izlīdzināšanas intervālus ņem pēc 
iespējas lielākus un otrādi, izlīdzināšanas intervāls samazinās, kad 
nepieciešams saglabāt mazākus viļņus un atbrīvoties no svārstībām, 
kuras periodiski atkārtojas.

> aprēķina izlīdzināšanas intervālu vidējo līmeņu nozīmes, kas vienlai
cīgi ir dinamikas rindas līmeņu izlīdzinošās nozīmes, kas atrodas iz
līdzināšanas intervāla centrā.

Slīdošo vidējo aprēķināšana ir atkarīga no tā, vai aprēķina:
• nepāra skaita laika vienību (locekļu) slīdošos vidējos, piemēram, trīs- 

locekļu, pieclocekļu u. tml.
• pāra skaita laika vienību slīdošos vidējos, piemēram, četrlīmeņu u. tml. 
Lai aprēķinātu nepāra skaita slīdošos vidējos, vispirms jāaprēķina

attiecīga plašuma slīdošos intervālos ietverto līmeņu summas (7. tabulas
2. ailes dati), kuras pēc tam jādala ar locekļu (līmeņu) skaitu intervālā (7. ta
bulas 3. ailes dati). Iegūtos rezultātus — slīdošos vidējos līmeņus — rak
sta pret intervālu vidū (centrā) esošajiem locekļiem. Tā, piemēram, trīslo- 
cekļu slidošos vidējos raksta pret katra slīdošā intervāla otrajiem locek
ļiem. Rindas pirmajam un pēdējam līmenim trīslocekļu slīdošos vidējos ne
var aprēķināt.

Atšķirībā no visiem pārējiem vidējiem (aritmētiskā vidējā, ģeometris
kā vidējā utt.) aprēķina rezultātā iegūst nevis vienu vidējo lielumu, bet vai
rākus vidējos lielumus un izveidojas jauna dinamikas rinda (7. tabulas
3. ailes dati), kuru izmanto trenda grafiskai attēlošanai
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7. tabula
Mazumtirdzniecības apgrozījums Latvijā 1997. gadā 

(faktiskajās cenās, milj. Ls, 11., 20. — 21.)
M

ēn
es

is

A
pg

ro
zī

ju
m

s Trīslocekļu Četrlocekļu
slīdošo

intervālu
summas

slīdošais
vidējais
apgroz.
mēnesī

slīdošo
intervālu
summas

slīdošais vidējais 
apgrozījums

necen-
trētie centrētie

A 1 2 3 4 5 6
Janvāris 71.8 — — — —
Februāris 68.9 221.0 73.7 —
Marts 80.3 234.6 78.2 306.4 76.6 78.8
Aprīlis 85.4 254.7 84.9 323.6 80.9 83.5
Maijs 89.0 263.5 87.8 343.8 oo.U 

RQ 9 87.6
Jūnijs 89.1 271.2 90.4 j j O.D 0/.Z>

92 0 90.6
Jūlijs 93.1 279.0 93.0

JUO.U
372 9 93.2 92.6

Augusts 96.8 283.8 94.6 382.3 95.6 94.4
Septembris 93.9 289.2 96.4 382.5 95.6 95.6
Oktobris 98.5 285.7 95.2 396.6 99.2 97.4
Novembris 93.3 302.7 100.9 —
Decembris 110.9 — — —

Ja trīslocekļu slīdošais vidējais mazumtirdzniecības apgrozījums pakā
peniski pieaug, izņemot vienu mēnesi, tad četrlocekļu centrētais slīdošais 
vidējais mazumtirdzniecības apgrozījums uzskatāmi parāda apgrozījuma 
pamattendenci.

Aprēķinot pāra skaita slīdošos vidējos, vispirms iegūst attiecīga pla
šuma slīdošo intervālu summas, kuras pēc tam dala ar locekļu skaitu inter
vālā. Šādi iegūtos pāra skaita slīdošos vidējos sauc par necentrētiem slī
došajiem vidējiem, un tos sākotnēji neattiecina uz kādu konkrētu rindas 
locekli, bet ievieto starp tiem (starp periodiem). Tā, piemēram, 7. tabulas
5. ailes četrlocekļu necentrētais slīdošais vidējais mazumtirdzniecības ap
grozījums 76.6 milj. Ls ir ievietots starp februāra un marta līmeņiem,
80.9 milj. Ls — starp marta un aprīļa līmeņiem u. tml.

Četrlocekļu centrēto slīdošo vidējo aprēķina kā divlocekļu slīdošos 
vidējos no diviem blakusesošiem necentrētiem vidējiem. Tā, piemēram,
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1997. gada marta četrlocekļu centrēto slīdošo vidējo aprēķina šādi:
(76.6 +  80.9) : 2 =  78.8 milj. Ls;
aprīļa — (80.9 +  86.0): 2 =  83.5 milj. Ls utt.
Četrlocekļu slīdošos vidējos nevar aprēķināt četriem empīriskās rin

das locekļiem — diviem rindas sākumā un diviem rindas beigās. Jo plašā
ki ir slīdošie intervāli, jo īsāka kļūst slīdošo vidējo rinda. Tāpēc arī, lai iegū
tu slīdošos vidējos līmeņus par katru kāda perioda laika vienību, piemēram, 
par gada katru mēnesi, nepieciešama empīriska sākotnējā informācija par 
plašāku periodu nekā gads.

Slīdošo vidējo dinamikas rinda parādības izmaiņu pamattendenci at
klāj labāk nekā sākotnējo līmeņu rinda, jo tiek izslēgtas atsevišķu sākot
nējo līmeņu gadījuma rakstura svārstības. Tādēļ uzskata, ka ar slīdošajiem 
vidējiem var izdarīt dinamikas rindas izlīdzināšanu. Uzskatāmi tas parā
dās grafiskā attēlā, kurā parādīti sākotnējās dinamikas rindas līmeņi un 
slīdošie vidējie līmeņi.

Intervālu paplašināšanas un slīdošo vidējo metode atklāj parādības tren- 
du, rada iespēju to attēlot, bet iegūt apkopojošu statistisku pamattenden- 
ces vērtējumu ar šīm metodēm nav iespējams. To var izdarīt ar analītiskās 
izlīdzināšanas metodi.

Analītiskā izlīdzināšanas metode ir visefektīvākā attīstības pamatten- 
dences atklāšanas metode. Analītiskā izlīdzināšana ne tikai rāda attīstības 
trendu, bet dod iespēju arī turpināt un padziļināt sabiedrisko parādību 
pārmaiņu analīzi, piemēram, raksturot dinamikas rindas līmeņu variāciju, 
pētīt vairāku dinamikas rindu savstarpējo sakarību (korelāciju) utt.

Tā kā attīstības pamattendenci nosaka būtiskie, ilgstoši un vienā 
virzienā darbojošies faktori, tad trendu y t var uzskatīt par laika funkciju 
y, =  f( t)  un pieņemt, ka trenda grafiskais attēls atbilst kādas matemātis
kas funkcijas grafikam. Analītiskās izlīdzināšanas mērķis ir empīrisku 
dinamikas rindu, kuras līmeņus var uzskatīt par laika empīrisku funkci
ju, pārveidot par teorētisku dinamikas rindu, kuras līmeņi ir laika ana
lītiska funkcija.

Izraugoties atbilstošu vienādojumu, var aprēķināt attiecīgās dinami
kas rindas teorētiskos līmeņus y t . Teorētisko līmeņu aprēķināšanu statis
tikā sauc par dinamikas rindas analītisko izlīdzināšanu. Tas rezultātā 
empīriskā dinamikas rinda tie aizstāta ar tādu teorētisku rindu, kuras lī
meņi izsaka pētāmās parādības trendu un vistiešāk atbilst pārveidotajai 
empīriskajai rindai.

Analītiskās izlīdzināšanas procesu var iedalīt trijos posmos:
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•  matemātiskās funkcijas izvēle, pēc kuras aprēķina trenda teorētis
kos līmeņus;

•  trendam atbilstošā vienādojuma konstanšu aprēķināšana;
•  izlīdzinātās (teorētiskās) rindas līmeņu aprēķināšana.
No matemātiskās funkcijas pareizas izvēles ir atkarīgi secinājumi par 

pētāmās parādības trenda likumsakarībām. Ja matemātiskās funkcijas iz
vēlētais tips ir pilnīgi atbilstošs pētāmās parādības attīstības pamattenden- 
cei, tad uz tā pamata sintezēto trenda modeli var lietderīgi izmantot sezo- 
nālo svārstību izpētē, prognozēšanā un citiem praktiskiem mērķiem.

Statistikas praksē trenda izpētē izšķir šādus sociāli ekonomisko parā
dību attīstības tipus:

-0- vienmērīga attīstība;
■> vienmērīgi paātrināta (vienmērīgi palēnināta) attīstība; 

attīstība ar mainīgu paātrinājumu (palēninājumu);
■o- attīstība ir loti strauja; 

attīstība ar pieauguma palēninājumu perioda beigās.
Atkarībā no parādības attīstības tipa lieto noteiktu matemātiskās fun

kcijas veidu.
Trenda analītiskās formas noteikšanu var atvieglot grafisko attēlu me

tode. Pēc empīriskās rindas grafiskā attēla var iegūt orientējošu priekš
statu kādas matemātiskas funkcijas grafiskajam attēlam trends vislabāk 
atbilst.

Zinot, ka:
• taisne ir lineārās funkcijas grafiks;
• parabola ir otrās kārtas funkcijas grafiks;
• hiperbola ir hiperbolas funkcijas grafiks;
• līkne ir eksponentfunkcijas, logaritmiskās funkcijas u. c. funkciju gra

fiks,
var apmēram noteikt matemātisko funkciju.
Ja pētāmajai parādībai ir vienmērīgs attīstības raksturs, t. i., ja em

pīriskajā dinamikas rindā ir apmēram vienāda lieluma ķēdes absolūtie 
pieaugumi, tad šādu rindu attēlo lineārā funkcija:

y, = a + bt,

y — līmeņi, atbrīvoti no svārstībām, izlīdzināti pa taisni;
a — trenda momenta vai perioda sākuma līmenis, kas pieņemts par 

laika t atskaitīšanas sākumu;
b — vidējais absolūtais pieaugums gadā (vidējā izmaiņa laika vienī

bā), trenda konstante.
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Konstante — nemainīgs lielums, skaitlis.
Ja a > 0, tad dinamikas rindas līmeņi vienmērīgi pieaug, bet, ja a < 0 — 

vienmērīgi samazinās.
Ja parādības attīstībai ir vienmērīgi paātrināts, vienmērīgi palēnināts 

raksturs un dinamikas rindā vērojami vairāk vai mazāk vienādi ķēdes 
pieauguma tempi, tad šādu rindu attēlo otrās kārtas parabolas funkcija:

yr = a + b t  + ct2,
kur a un b — param etru nozīmes ir identiskas lineārā vienādojuma 

parametriem;
c — kvadrātiskais parametrs; paraboliskā trenda konstante.
Parametrs c raksturo attīstības intensitātes pastāvīgo izmaiņu laika 

vienībā. Ja c > 0 ,  notiek paātrināta attīstība, bet, ja c < 0, notiek attīstības 
palēnināšanās process. Parametrs b var būt gan ar pluss zīmi, gan ar mī
nusa zīmi.

Ja parādības attīstība ir ar mainīgu paātrinājumu (palēninājumu), tad 
dinamikas attīstības pamattendenci attēlo trešās kārtas parabolas fun
kcija:

yr =  a + bt + ct2 +  dt3.
Parametrs d  atspoguļo paātrinājuma izmaiņu. Ja d > 0 paātrinājums 

pieaug, bet ja d < 0 — paātrinājums samazinās.
Ja parādības attīstība ir ļoti strauja un dinamikas rindas augšanas tem

pi veidojas pēc salikto procentu jeb «augļu augļu» shēmas, tad šādu rindu 
attēlo eksponentfunkcija:

y, = a k ‘,
kur k  — pētāmās parādības augšanas (samazināšanās) temps reizēs 

laika vienībā, tas ir, attīstības intensitāte; trenda konstante.
Ja k  > 1, eksponenciālais trends atspoguļo paātrinātu tendenci un 

arvien straujāku līmeņu pieaugšanu. Ja k  < 1, — trends parāda arvien strau
jāku dinamikas rindas līmeņu samazināšanās tendenci.

Ja parādības attīstība izpaužas ar pieauguma palēninājumu perioda 
beigās, tad šādu rindu attēlo logaritmiskā funkcija:

yt =  a +  bxlgt.
Logaritmisko funkciju lieto, ja ķēdes absolūtie pieaugumi samazinās 

dinamikas rindas pēdējiem līmeņiem.
Dinamikas rindu izlīdzināšanas analīzē var lietot arī citas matemātis

kās funkcijas:
• pakāpju funkciju

% = atb>

272



11. Dinamikas rindas

kur b — trenda konstante.
Ja b =  1, tad ir lineārs trends, ja  b = 2 — parabolas trends utt. Pakā

pes forma — elastīga, piemērota izmaiņu attēlošanai, kas notiek ar dažā
du proporcionalitātes mēra izmaiņu laikā. Ja t =  0, tad yt = 0;

♦ hiperbolas funkciju
_ b 
y,  = a  +  ~ -

Ja b > 0, hiperbolas trends attēlo līmeņu pakāpeniskas pazemināšanās 
tendenci, kuri tiecas uz kādu pastāvīgu lielumu a. Ja b < 0, trends attēlo 
līmeņu pakāpeniskas palielināšanās tendenci, kuri tiecas uz kādu pastāvī
gu lielumu a.

Praksē, izdarot pamattendences noteikšanu, bieži jāsastopas ar tādām 
dinamikas rindām, kuras aptver divus vai vairākus periodus ar atšķirīgām 
izmaiņu tendencēm.

Pēc tam kad izraudzīta un pamatota trenda analītiskā forma, var sākt 
trendam atbilstošā vienādojuma statistisko konstanšu aprēķināšanu un 
dinamikas rindas praktisku izlīdzināšanu, respektīvi, analītisko līmeņu 
y  aprēķināšanu. Statistikas teorijā pazīstami vairāki paņēmieni trenda 
vienādojuma konstanšu aprēķināšanai, taču visbiežāk lieto vismazāko 
kvadrātu metodi. Katra trenda tipam vismazāko kvadrātu metode ir sais
tīta ar normālvienādojumu sistēmu, kuru atrisinot, aprēķina trenda para
metrus. Apskatīsim tikai trīs sistēmas: taisnei, otrās kārtas parabolai un 
eksponentfunkcij ai.

Vismazāko kvadrātu metode nodrošina divu svarīgu un obligātu notei
kumu ievērošanu:

♦ pirmkārt, analītiski aprēķināto līmeņu summa ir vienāda ar empī
riskās rindas līmeņu summu:

Z > r, = Z ) '  Jeb X O '- 5U = 0-
Tas nozīmē, ka dinamikas rindas analītiskās pārveidošanas rezultātā 

nav mainījies pētāmās parādības kopapjoms;
♦ otrkārt, analītiski aprēķināto līmeņu un empīrisko līmeņu starpī

bu kvadrātu summa % ( y  - y , ) 2 ir vismazākā. Tas savukārt nozīmē, 
ka teorētisko līmeņu rinda visā tās garumā pēc šī kritērija ir maksi
māli tuva attiecīgajai empīriskajai rindai.

Lielums tiek izmantots arī, lai novērtētu izvēlētā analītiskā vienādo
juma aproksimācijas precizitāti (aproksimācija matemātikā ir aptuvena 
vērtība kāda lieluma tuvinātai izteikšanai ar citiem lielumiem). Ja, izsakot

273



Zigrīda Goša. Statistika

trendu, vienu un to pašu empīrisko sākotnējo materiālu an a lī**^ 1 iespē
jams izlīdzināt ar dažādiem vienādojumiem, aproksimācijas p rec iz itā tes  
ziņā visatbilstošākais vienādojums ir tas, sakarā ar kuru analītis  ki aprēķi
nāto līmeņu un empīrisko līmeņu starpību kvadrātu summa ir  v ism azakā.

Gan pēc būtības, gan pēc tehniskā izpildījuma analītiskā i z l ī ^ z,nasana 
atgādina korelatīvās atklāšanas procesu. Tāpēc arī dinam ikas r i n d u  an a
lītisko izlīdzināšanu var uzskatīt par korelācijas metodes ī p a § u lieto ju
mu. Taču pastāv ari raksturīgas atšķirības starp korelācijas p ē t īš a n u  un di
namikas rindu analītisko izlīdzināšanu.

Ar korelācijas metodi tās vispārīgajā veidā rezultatīvās p a z īi* ^ 8^  Par‘ 
maiņas var tikt pētītas saistībā ar daudz un dažādiem to ie tekm ējošiem  fak
toriem x, turpretī analītiskās izlīdzināšanas rezultātu y, resp., d in am ik as  
rindas līmeni pēta atkarībā tikai no viena un vienīga faktora =  ^
ietekmes.

Lietojot korelācijas metodi tās vispārīgajā veidā, argum enta ^  skaitlis
kās nozīmes ir nešaubīgi, konkrēti un faktiski konstatēti a t t ie c ī^ as fekto- 
rālās pazīmes empīriski lielumi. Turpretī dinamikas rindas a n ^ ī t * skajā  
izlīdzināšanā laika arguments t nav gadījuma lielums, bet n o te ik ta  ^ r " 
tībā izveidota skaitļu rinda, kuras vienīgais uzdevums ir fiksēt Pro_
porcionalitāti starp izlīdzināmās (empīriskās) dinamikas rindas līm e ņ ie m  
to vienvirzieniskā attīstībā uz priekšu. Turklāt nav svarīgi, k o n k r ē t i  kada 
mēroga laika vienībās (gados, ceturkšņos, mēnešos) dinam ikas tfin d u  tās 
analītiskajā izlīdzināšanā sadala un kādu skaitlisku nozīmi f a k t o r i *11 do£l 
dinamikas rindas sākumā (pirmajam līmenim).

Lai aprēķinātu izlīdzināšanai izraudzītā analītiskā v ienādoju  m a  ko n 
stantes a, b, c jāsastāda un jāatrisina normālvienādojumu s i s t ^ m a > ķas 
sastāv no tik daudz vienādojumiem, cik ir aprēķināmo k o n stan šu - Pie '  
mēram, izlīdzinot atbilstoši taisnes vienādojumam, n o rm ālv ien ād o ju m u  
sistēma sastāv no diviem vienādojumiem; izlīdzinot atbilstoši o t r ^ s k ārta s  
parabolas vienādojumam, jāatrisina no trim vienādojumiem s ^ s ta v o sa  
normālvienādojumu sistēma utt.

Taisnes yt =  a +  bt param etru a un  b atrašanai ir jāsastāda u n  Jaa t~ 
risina normālvienādojumu sistēma:

an + b'£lt = 'Ziy’
= 'L y t’

kur y  — dinamikas rindas sākotnējie līmeņi; 
t — laika perioda vai momenta numurs; 
n — rindas līmeņu skaits.
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ŠI sistēma formāli ne ar ko neatšķiras no sistēmas, kuru izmanto regre- 
sijas vienādojuma atrašanai.

Sistēmu var vienkāršot, pārnesot laika atskaites sākumu uz rindas vi
du. Ja rindā ir nepāra skaits līmeņu, tad centrālajam līmenim piešķir nu
muru 0, pirms tā esošajiem līmeņiem «numurus» - 1, - 2  utt., bet sekojo
šiem līmeņiem 1, 2 utt. Šādā gadījumā Ef = 0, un normālvienādojuma sis
tēma iegūst šādu veidu:

an = % y

no kurienes:

a = y = — , b = ¥ - T
n 2 /

Trenda konstante b rāda, par cik vienībām vidēji vienā laika vienībā 
pieaug (samazinās) dinamikas rindas līmenis. Trenda vienādojuma brīva
jam loceklim interpretācijas iespējas ir ierobežotas.

Apskatīsim analītisko izlīdzināšanu pa taisni, izmantojot nosacītus 
datus par preču realizāciju:

8. tabula

Gadi

Realizēta 
produkcija, 

milj. Ls
y

Perioda
nosacītie

apzīmējumi
t

y  X t f2
Dinamikas rindas 
izlīdzinātie līmeņi, 

milj. Ls

A 1 2 3 4 5
1994 2.9 - 2 -5 .8 4 2.76
1995 2.4 - 1 -2 .4 1 2.49
1996 2.1 0 0 0 2.22
1997 1.9 1 1.9 1 1.95
1998 1.8 2 3.6 4 1.68
Kopā 11.1 0 -2 .7 10 11.10
Vidējā
nozīme 2.22 — -0.27 — —

Aprēķināsim taisnes vienādojumā parametrus:

a = = 2.22 milj. Ls un b = ——  = -0 .27 milj. Ls. 
5 10 J
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Izmantojot aprēķinatos parametrus, uzrakstīsim dinamikas rindas tais
nes vienādojumu, kas raksturo realizēto produkciju: 

y, = 2.22 + (-0.27)? = 2.22 -  0.21t, 
kur 1996. gadā t = 0.
Faktiskais un izlīdzinātais vidējais līmenis, kas attiecas uz perioda cen

tru, t. L, 1996. gadu, ir 2,22 milj. Ls, bet vidējais samazinājums gadā ir
-  0.27 milj. Ls.

Izmantojot doto vienādojumu, katram gadam aprēķināsim līmeņus:
1994. g.: t =  -  2; =  2.22 -  0.27(-2) =  2.76 milj. Ls;
1995. g.: t =  -  1; y, =  2.22 -  0 .27(-l) = 2.49 milj. Ls;
1996. g.: t =  0; yt = 2.22 -  0.27(0) =  2.22 milj. Ls (8. tab. 5. ailes dati).

Aprēķins veikts pareizi, ja % y  = % y ,  (8 . tabulas 1. un 5. ailes kop
summa).

Otrās kārtas parabolas yt = a +  bt 4- ct2 parametru a, b, c atrašanai 
ir jāsastāda un jāatrisina normālvienādojumu sistēma: 

an + b % t  + c % t 2 =% y;

aE /+foS f2 +cI / 3
= E ^ 2-

Ja laika atskaites sākums pārnests uz rindas vidu, tad normālvienādo- 
jum a sistēma iegūst šādu veidu:

an + c ^ t 2 = % y ,

a ^ + c ^ ^ t 2,

kur S f3 = 0 .
Realizētās produkcijas absolūtie pieaugumi salīdzinājumā ar iepriek

šējo gadu (8. tabulas dati) nav pastāvīgi, bet pakāpeniski samazinās ( -  0.5,
-  0.3, -  0.2, -  0.1 milj. Ls). Līdz ar to dinamikas rindas izlīdzināšanai var 
lietot otrās kārtas parabolas funkciju.

Apskatīsim analītisko izlīdzināšanu pa parabolu, izmantojot nosacītus 
datus par preču realizāciju:

276



11. Dinamikas rindas

9. tabula
Gadi y t yt t2 y t 2 f4 ÿt

A 1 2 3 4 5 6 1
1994 2.9 - 2 -5 .8 4 11.6 16 2.889
1995 2.4 - 1 -2 .4 1 2.4 1 2.426
1996 2.1 0 0 0 0 0 2.091
1997 1.9 1 1.9 1 1.9 1 1.886
1998 1.8 2 3.6 4 7.2 16 1.809
Kopā 11.1 0 -2 .7 10 23.1 34 11.10

11.1 -10c

Liksim 9. tab. l.,3.,4.,5. un 6. ailes datus normālvienadojuma sistēmā: 
5a + 10c =  11.1;

10b =  -2 .7 ;
10a + 3 4 c =  23.1.

Atrisinot vienādojuma sistēmu, aprēķināsim otrās kārtas parabolas vie
nādojuma parametrus:

b = -2 .7  : 10 =  -0 .27  milj. Ls.
No pirmā vienādojuma 5a + 10c = 11.1 aprēķināsim a = -

j
un, ievietojot to a nozīmi pēdēja vienādojumā, aprēķināsim c:

1 0 x 111 ~ 10c +34c = 23.1,
5

c =  0.0643 milj. Ls.
Ievietojot c nozīmi pirmajā vienādojumā, aprēķināsim a:

5a +  10 x 0.0643 =  11.1, 
a =  2.0914 milj. Ls.

Izmantojot aprēķinātos parametrus, uzrakstīsim dinamikas rindas ot
rās kārtas parabolas vienādojumu, kas raksturo realizēto produkciju: 

y, = 2.0914 + (-0.27)f + 0.0643?2,

kur 1996. gadā t =  0.
Tas nozīmē, ka realizētās produkcijas absolūtais samazinājums palē

ninās vidēji par 0.0643 milj. Ls gadā. Absolūtais pieaugums nav parabolas 
trenda konstante, bet perioda vidējais lielums. Parabolas trenda brīvais 
loceklis nav perioda vidējais līmenis, bet parāda punkta lielumu, caur ku
ru iet trenda un kas attiecināts uz perioda centru, t. i., 1996. gadā.

Izmantojot doto vienādojumu, katram gadam aprēķināsim analītiski 
aprēķinātos lielumus y :
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1994. g.: t =  - 2 ;  yt = 2 .0914-0 .27(-2) + 0.0643 x 4  =  2.889milj. Ls;
1994. g.: t =  - 1 ;  5/  =  2.0914 -  0 .2 7 (-1) + 0.0643 x 1 =  2.426 milj. Ls; 

(9. tabulas 7. ailes dati).
Eksponentfunkcijai yt = ak'  param etru a u n i  atrašanai vispirms ne

pieciešams vienādojumu logaritmēt:
lgy = lga + (lg k)t

un pēc tam  atrisināt šādu normālvienādojumu sistēmu: 
n\ga + lg k % t  = Y /lgy, 

lg a % t = \g k % t2 = % lgy t.

Ja laika atskaites sākums pārnests uz rindas vidu, tad normālvienādo- 
juma sistēma iegūst šādu veidu:

n\ga = % \g y \

=Xlg>"-

Konstantes a logaritma aprēķināšanai šajā gadījumā pietiek dalīt em 
pīriskās rindas līmeņu logaritmu summu ar līmeņu skaitu:

lg a = % \g y \n ,

bet konstantes k  logaritma aprēķināšanai lieto izteiksmi:

Ar analītiskās izlīdzināšanas metodi aprēķinātās konstantes a, b, c... 
zināmos apstākļos var tikt ekonomiski interpretētas. Vispilnīgāk tas iespē
jams, ja trends aprēķināts atbilstoši taisnes vienādojumam, kad a būtībā 
ir parādības vidējais līmenis pētāmajā periodā, bet b izsaka, par cik caur
mērā ik laika vienību teorētiski mainītos pētāmās parādības līmenis, ja  
tā pārm aiņas pilnā m ērā atbilstu aprēķinātajam  trendam. Sarežģītāk ir 
dot konstanšu ekonomisku interpretējumu gadījumos, kad trenda noteik
šanai izmantots parabolas, hiperbolas vai kāds cits nelineārs vienādo
jums, lai gan to darīt var. Ta, piemēram, var uzskatīt, ka trenda vienādo
jumā, kas atbilst o trās pakāpes parabolai, b izsaka attīstības vidējo ā tru 
mu, bet c — vidējo paātrinājum u, kāds teorētiski pastāvējis pētāmajā 
periodā.
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11.5. Sezonalitātes analīze

Par sezonālām svārstībām sauc dinamikas rindu līmeņu svārstības ka
lendārā gada ietvaros. Šīs svārstības lielākā vai mazākā mērā atkārtojas 
katru gadu. Sezonālās svārstības ar dažādu intensitāti parādās visās dzīves 
sfērās: ražošanā, apgrozībā un patēriņā. Tas ir raksturīgas lauksaimniecis
kai ražošanai, zvejniecībai, tirdzniecībai, demogrāfiskiem un sociāliem pro
cesiem. Sezonalitāti rada dabas faktori, kā arī sociālekonomiskie faktori. 
Sezonālās svārstības parasti negatīvi ietekmē ražošanu, tirdzniecību, tran
sportu un citas cilvēku darbības sfēras, jo dažos laika periodos rodas pār
slodze, bet citos — esošo iespēju nepilnīga izmantošana.

Statistikas uzdevums ir:
> atklāt un analizēt parādību sezonālās svārstības;
> izmērīt sezonalitātes dziļumu gada ietvaros;
> raksturot tās pārmaiņu.
Lai izmērītu sezonālās svārstības, lieto dažādas metodes:
❖ absolūto starpību metodi;
❖ relatīvo starpību metodi; 

sezonalitātes indeksus.
Lai pētītu sezonālās svārstības, ir jābūt statistiskiem datiem (dinami

kas rindas līmeņiem) par katru mēnesi atsevišķi vairāku gadu periodā. 
Atsevišķos gadījumos sezonālās svārstības var pētīt mēneša vai ceturkšņa 
ietvaros.

Absolūto starpību metodi lieto, lai aprēķinātu absolūto novirzi no 
vidējā līmeņa. Absolūtā novirze ir starpība starp dinamikas rindas atseviš
ķiem līmeņiem ym un to vidējo līmeni: y : A = ym -  y.

Relatīvo starpību metodi lieto, lai aprēķinātu relatīvo novirzi no izlī
dzinātā līmeņa. Relatīvā novirze ir attiecība starp absolūto novirzi un iz
līdzināto līmeni.

Sezonalitātes indekss raksturo dinamikas rindu līmeņu svārstības 
kādā slēgtā laika periodā, piemēram, gadā, ceturksnī. Tā aprēķināšanas 
pamatā ir empīriskas rindas faktisko līmeņu attiecināšana pret attiecīga 
perioda vidējo (tipisko) līmeni vai matemātiski pārveidotiem līmeņiem, 
kas izsaka attīstības pamattendenci.

Praksē lieto galvenokārt šādus sezonalitātes indeksu aprēķināšanas 
paņēmienus:

❖ aritmētiskā vidējā paņēmienu;
❖ slīdošo vidējo paņēmienu;
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4- analītiskās izlīdzināšanas paņēmienu.
Aritmētiskā vidējā paņēmiens ir viens no vecākajiem un vienkāršāka

jiem sezonalitātes indeksu aprēķināšanas paņēmieniem. Ja, piemēram, pē
tī gada atsevišķo periodu sezonālās svārstības, sezonalitātes individuālos 
indeksus is aprēķina pēc formulas:

h = % x l 00,

kur ym — gada m  laika vienības (mēneša, ceturkšņa) faktiskais līmenis; 
y — laika vienības (mēneša, ceturkšņa) vidējais līmenis gadā.

Vidējo līmeni aprēķina pēc nesvērtā aritmētiskā vidējā formulas:

± y m
y  ----- ,

n

kur n — m  laika vienību (mēnešu vai ceturkšņu) skaits gadā.
Ja sezonalitāti pēta momentu dinamikas rindai, gada vidējo līmeni y  

aprēķina pēc attiecīgas m om entu dinamikas rindas vidējā līmeņa 
formulas.

Lai mazinātu dažādu nejaušu apstākļu ietekmi, sezonalitātes indeksus 
parasti aprēķina nevis pēc viena gada datiem, bet gan pēc vairāku gadu 
vidējiem rādītājiem kā atsevišķu mēnešu vai ceturkšņu vidējos sezonali
tātes indeksus is

īs = 4 - x l00,

kur ym — pēc vairāku gadu datiem aprēķināts atsevišķa mēneša vai 
atsevišķa ceturkšņa vidējais līmenis, piemēram, trīsgadu janvāra mēneša 
vidējais līmenis;

y  — pēc vairāku gadu datiem aprēķināts attiecīgās laika vienības vi
dējais līmenis visā daudzu gadu periodā.

Abus vidējos līmeņus aprēķina pēc nesvērtā aritmētiskā vidējā for
mulas:

k k n

X y>n, = X X y>*,_ _ m, = l _ [ = 1 m = 1

kur k  — gadu skaits, n — gada m  laika vienību skaits.

280



11. Dinamikas rindas

10. tabula
Lopkopības produkcijas ražošana visu veidu saimniecībās Latvijā 

(tūkst, tonnu; 11., 14.)

Cet. 1995 1996 1997
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 %
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s, 

%

A 1 2 3 4 5 6 7 8
I 36.8 23.6 22.6 83.0 27.67 -3.16 - 10.2 89.8
II 43.0 23.7 22.9 89.6 29.87 -0.96 -3.1 96.9
III 45.2 26.0 23.5 94.7 31.57 0.74 2.4 102.4
IV 44.3 30.3 28.0 102.6 34.20 3.37 10.9 110.9
Kopā 169.3 103.6 97.0 369.9 —
Cet. vid. 
līmenis 42.33 25.90 24.25 — 30.83

1997. gada pirmajā ceturksnī absolūtā novirze no ceturkšņa vidējā lī
meņa 1997. gadā ir A = 22.6 -  24.25 = -  1.65 tūkst t. un sezonalitātes in
dekss ir :

is =  22.6 : 24.25 x 100 = 93.2%.
Laika posmā no 1995. gada līdz 1997. gadam vidējos līmeņus aprēķina 

šādi:
• pirmā un citu ceturkšņu vidējais līmenis

ym = 83.0 : 3 = 27.67 tūkst. t. (rezultāti 10. tabulas 5. ailē)
• ceturkšņa vidējais līmenis

y =  369.9 : (4 X 3) = 30.83 tūkst, t
Absolūto novirzi no ceturkšņa vidējā līmeņa pirmajā u. c. ceturkšņos 

aprēķina:
A = ym -  y = 27.67-30.83 = -3.16 tūkst. t.

(rezultāti 10. tabulas 6. ailē).
Relatīvo novirzi no ceturkšņa vidējā līmeņa pirmajā u. c. ceturkšņos 

aprēķina:
_o ļ f.
——  x 100 = -10.2% (rezultāti 10. tabulas 7. ailē).
30.83
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Vidējo sezonalitātes indeksu pirmajā u. c. ceturkšņos aprēķina šādi:
01 fCl

L = — :—  x 100 = 89.8% (rezultāti 10. tabulas 8. ailē).
5 30.83

Jāpiezīmē, ka aritmētiskā vidējā paņēmienu sezonalitātes indeksa 
mērīšanā pamatoti var lietot tikai tad, ja laika gaitā nav konstatējama kaut 
cik ievērojama pētāmās parādības attīstība. Ja pētāmai parādībai ir iz
teikti augošs vai dilstošs attīstības virziens, sezonalitātes indeksa aprēķi
nos jāietver koriģējumi attīstības pamattendences ietekmes novēršanai. 
Lineāras attīstības pamattendences gadījumā to var panākt, aprēķinot se
zonalitātes indeksu pēc slīdošo vidējo paņēmiena.

Slīdošo vidējo paņēmiens sezonalitātes indeksa aprēķināšanā ir ana
logs aritmētiskā vidējā paņēmienam. Šajā gadījumā katrai laika vienībai 
(mēnesim vai ceturksnim) atbilstošo pētāmās parādības faktisko līmeni 
dala ar līmeni, kas šai pašai laika vienībai aprēķināts pēc slīdošo vidējo 
metodes. Pēc slīdošo vidējo paņēmiena sezonalitātes indeksu var 
aprēķināt tikai kā vairāku gadu vidējo indeksu, jo pēc viena gada datiem 
nav iespējams iegūt katram mēnesim vai ceturksnim atbilstošu slīdošu 
vidējo līmeni.

i
i ,=  1^ x 100; ym= — — , 

k
kur ym — m  laika vienības faktisko līmeņu aritmētiskais vidējais;

ym — šīs pašas laika vienības slīdošo vidējo līmeņu aritmētiskais 
vidējais.

Aprēķinot slīdošos vidējos līmeņus, jāņem tik plašs to periods, cik 
garš ir attiecīgais sezonalitātes cikls. Ja, piemēram, gada ietvaros pētī 
atsevišķu mēnešu sezonalitāti, tad jāaprēķina 12 locekļu (12 mēnešu) slī
došie vidējie, bet, pētot ceturkšņu sezonalitāti, — 4 locekļu slīdošie vidējie.

Sezonalitātes intensitāti raksturo attiecība starp dinamikas rindas 
faktiskajiem līmeņiem un slīdošiem vidējiem līmeņiem (11. tabulas 5. ailes 
dati).
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11. tabula
Rūpniecības produkcijas ražošana 

(nosacīti dati)
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A 1 2 3 4 5 = 2 :4
1994 I 32 — —

II 42 — —
III 18 32.0 31.75 0.567
IV 36 31.5 31.25 1.152

1995 I 30 31.0 31.25 0.960
II 40 31.5 31.50 1.270
III 20 31.5 32.00 0.625
IV 36 32.5 33.50 1.075

1996 I 34 34.5 35.25 0.965
II 48 JO.U

n 37.00 1.297
III 26

«JO* u

38 0 38.00 0.684
IV 44 38.5 38.25 1.150

1997 I 34 37.5 38.00 0.895
II 50 37.0 37.25 1.342
III 22 37.5 37.25 0.591
IV 42 38.0 37.75 1.113

1998 I 36 39.5 38.75 0.929
II 52 41.5 40.50 1.284
III 28 — —
IV 50 — —

Aprēķinātās attiecības starp faktisko produkcijas apjomu un slīdošo 
vidējo grupēsim pa ceturkšņiem (12. tabula).
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12. tabula
Attiecība starp faktisko produkcijas apjomu un slīdošo vidējo

Gads Ceturksnis
I II III IV

1994 — — 0.567 1.152
1995 0.960 1.270 0.625 1.075
1996 0.965 1.297 0.684 1.150
1997 0.895 1.342 0.591 1.113
1998 0.929 1.284 — —

12. tabulas dati parāda, ka šī attiecība (sezonalitātes indekss) ir atšķi
rīga, lai gan zināma kārtība ir novērojama. Lai aprēķinātu sezonalitātes 
indeksu, pamatojoties uz vairāku gadu ceturkšņu faktisko līmeņu attiecī
bu ar atbilstošo slīdošo vidējo, jāveic sekojošas darbības:

• katram ceturksnim aprēķina iepriekš aprēķināto sezonalitātes indek
sa aritmētisko vidējo, piemēram, I ceturksnī sezonalitātes indeksa 
vidējā nozīme ir:

0.960 + 0.965 + 0.895 + 0.929 , , ,0.9373 x -----------------------------------(13. tabulas 1. ailes dati);

• katram ceturksnim nosaka sezonalitātes indeksa lieluma mediānu. 
Piemēram, ranžējot pirmā ceturkšņa sezonalitātes indeksa nozī
mes, iegūstam šādu indeksu rindu: 0.895; 0.929; 0.960; 0.965. Līdz 
ar to mediāna ir vidējais lielums starp otro un trešo nozīmi:
Me = (0.929 + 0.960) : 2 = 0.9445 (13. tabulas 2. ailes dati);

• var aprēķināt ari tā saucamo modificēto vidējo. Lai aprēķinātu šo 
vidējo lielumu, vispirms no katra ceturkšņa sezonalitātes indeksu 
datiem izslēdz vismazāko un vislielāko nozīmi, un pēc tam no pārē
jām indeksu nozīmēm aprēķina aritmētisko vidējo. Apskatītajā pie
mērā katram ceturksnim ir četri sezonalitātes indeksi, tāpēc mediā- 
nas aprēķina rezultāts ir vienāds ar modificētā vidējā aprēķina re
zultātu. Tāpēc 13. tabulā doti tikai sezonalitātes indeksa aritmētis
kā vidējā un mediānas dati.

284



11. Dinamikas rindas

13. tabula
Sezonalitātes indeksu aprēķins

Ceturksnis Sezonalitātes 
indeksa 

aritmētiskais vidējais

Mediana Mediānas
koriģētās
nozīmes

Sezonali
tātes

indeksi
A 1 2 3 4

I 0.9373 0.9445 0.95054 0.9505
II 1.2983 1.2905 1.29876 1.2988
III 0.6168 0.6080 0.61189 0.6119
IV 1.1225 1.1315 1.13874 1.1387
Kopā 3.9749 3.9745 3.99993 * 4.0
Koriģēšanas
koeficienti 1.0063 1.0064 — —

Sezonalitātes indeksu aritmētisko vidējo un mediānu summa nedaudz, 
bet tomēr atšķiras no 4.0 (četru ceturkšņu indeksu summai ir jābūt vienā
dai ar 4.0, bet to vidējai nozīmei ar 1.0). Lai novērstu šīs atšķirības, aprē
ķina koriģēšanas koeficientu, tas ir, attiecību starp indeksu teorētisko 
summu (4.0) un faktisko lielumu (3.9749 un 3.9745).

Mediānas koriģēto nozīmju aprēķina rezultāti ir 13. tabulas 3. ailē, 
kurus izmantosim sezonalitātes indeksu aprēķināšanai. Piemēram, pirma
jam ceturksnim mediānas koriģētā nozīme ir 0.95054 (0.9445 x 1.0064). 
Līdzīgā veidā aprēķina pārējo ceturkšņu mediānas koriģētās nozīmes. Ie
gūtos rezultātus noapaļojot ar četrām zīmēm aiz komata, iegūstam sezo
nalitātes indeksu nozīmes (13. tabulas 4. ailes dati). Tie raksturo rūpnie
cības produkcijas ražošanas sezonalitāti pa ceturkšņiem.

Sezonālo svārstību uztveršanai un analīzei vislabāk piemērots ir ana
lītiskās izlīdzināšanas paņēmiens, it sevišķi, ja pētāmajai parādībai ir prog
resējoša (paātrināta) attīstības pamattendence. Vispārīgā veidā pēc šī pa
ņēmiena sezonalitātes individuālais indekss

h ~ ^r^-xlOO,
y  t{m)

kur y,(m) ir analītiski izlīdzinātais attiecīgā perioda (piemēram, mēne
ša) līmenis. Visbiežāk faktisko līmeņu analītiskā izlīdzināšana notiek at
bilstoši taisnes vienādojumam, otrās kārtas parabolas vienādojumam vai 
eksponentvienādojumam. Lietojot vairāku gadu datus, ar analītiskās iz
līdzināšanas paņēmienu var aprēķināt arī vidējos sezonalitātes indeksus:
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x 100, kur y,(m) = 
y«m) h

Izmantojot analītiskās izlīdzināšanas paņēmienu, sezonalitātes indek
su aprēķina gaita ir šāda:

> katram mēnesim (ceturksnim) aprēķina izlīdzinātos līmeņus y,(m)\
> aprēķina mēnešu (ceturkšņu) sezonalitātes indeksus, dalot dinami

kas rindas faktisko līmeniy m ar izlīdzināto līmeni y,Ļm);
> vienāda nosaukuma periodiem, piemēram, pirmajam ceturksnim ap

rēķina aritmētisko vidējo sezonalitātes indeksu
4 =(h +h  + ....i„):n,

kur n — vienāda nosaukuma periodu skaits.
Sezonalitātes indeksi izsaka pētāmās parādības sezonalitāti diferen

cēti, tie parāda tās sezonalitāti saistīti ar gada konkrētu mēnesi vai ce
turksni. Sezonalitātes vispārinošs raksturotājs ir sezonalitātes indeksu 
vidējā kvadrātiskā novirze no 100%, kuru lieto slēgta cikla sezonalitātes 
dziļuma mērīšanai. Vidējās kvadrātiskās novirzes par dažādiem laika pe
riodiem parāda sezonalitātes pārmaiņu. Vidējās kvadrātiskās novirzes sa
mazināšanās liecina par sezonalitātes ietekmes samazināšanos uz analizē
jamā rādītāja dinamiku.

Sezonalitātes indeksa vidējo kvadrātisko novirzi aprēķina pēc for
mulas:

kur is — mēneša, ceturkšņa sezonalitātes indekss.
Ja zināmi divu gadu (pārskata gada un bāzes gada) sezonalitātes dzi

ļuma rādītāji cts(1) un a s(ū), to attiecību sauc par sezonalitātes pārmaiņu koe
ficientu:

Ja šis koeficients ir lielāks par 1.0, tad notikusi sezonalitātes padziļi
nāšanās, bet, ja mazāks par 1.0, — sezonalitātes izlīdzināšanās. Analogi 
var salīdzināt arī attiecīgos sezonalitātes dziļuma rādītājus diviem dažā
diem produkcijas veidiem, divām saimniecībām u. tml.

Izmantojot 10. tabulas datus, aprēķināsim sezonalitātes indeksus kat
rā gadā un vidēji laika periodā 1995.—1997. gadā (14. tabula).

286



11. Dinamikas rindas

14. tabula
Lopkopības produkcijas ražošanas sezonalitātes indeksi Latvijā

(procentos)

Ceturksnis 1995 1996 1997
Vidējais
sezonai.
indekss

4 -1 0 0 (4 - io o )2

I 86.9 91.1 93.2 89.8 - 10.2 104.04
II 101.6 91.5 94.4 96.9 -3.1 9.61
III 106.8 100.4 96.9 102.4 2.4 5.76
IV 104.7 117.0 115.5 110.9 10.9 118.81

Kopā 400 400 400 400 0 238.22

Kā redzams, vidējie sezonalitātes indeksi nedaudz atšķiras no sezona
litātes indeksiem atsevišķos gados. Par stabilākiem un īstenībai vairāk at
bilstošiem jāuzskata vidējie sezonalitātes indeksi, kurus mazāk ietekmē 
konkrēta gada specifiskie apstākļi.

Lopkopības produkcijas ražošanas dziļums Latvijā laika periodā no 
1995. līdz 1997. gadam bija

/238.22 
* . = l ļ —  =7.7%.

Analogi aprēķinot lopkopības produkcijas ražošanas sezonalitātes dzi
ļuma rādītājus par atsevišķiem gadiem, iegūstam, ka tas 1995. gadā bija 
7.8%, 1996. gadā — 10.5% un 1997. gadā — 9.0%. Tādējādi lopkopības 
produkcijas ražošanas sezonalitātes pārmaiņu koeficients 1996. gadā salī
dzinājumā ar 1995. gadu ir

= 10̂ 5 = ļ 346xl00 = ļ 34.6%,
7.8

un tas rāda, ka tās ražošanas sezonalitāte Latvijā ir padziļinājusies par 
34.6% jeb par 2.7 procentpunktiem (10.5% -  7.8% = 2.7%p.).

Turpretim 1997. gadā salīdzinājumā ar 1996. gadu lopkopības pro
dukcijas ražošanas sezonalitātes pārmaiņu koeficients ir

k = —  = 0.857x100 = 85.7%, 
s 10.5

un tas rāda, ka tās ražošanas sezonalitāte ir samazinājusies par 14.3% 
(85.7% -  100%) jeb par 1.5 procentpunktiem (9.0% -  10.5% = -1.5%p.).
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Sezonālo svārstību pētīšanai un sezonalitātes raksturošanai plaši iz
manto arī grafisko metodi. Tā dažreiz pat labāk nekā skaitļi dod uzskatā
mu priekšstatu par sezonālo svārstību plašumu un raksturu. Šim nolūkam 
vislabāk noder radiagrammas un līkņu diagrammas.

11.6. Dinamikas rindas ekstrapolācija un prognozēšana

Sociāli ekonomisko parādību dinamikas izpēte, attīstības pamatten- 
dences un savstarpējo sakarību atklāšana un raksturojums ir pamats prog
nozēšanai — ekonomisko parādību nākošo līmeņu lielumu noteikšana. 
Prognozēt nozīmē, balstoties uz faktiem, datiem paredzēt stāvokli, attīs
tību, iznākumu.

īpaši aktuāli prognozēšanas jautājumi ir pašreiz, kad notiek pāreja uz 
sociāli ekonomisko parādību uzskaites un analīzes starptautisko metodo
loģiju.

Prognozēšanas metožu sistēmā svarīga vieta ir statistiskām metodēm. 
Prognozēšanas lietošana paredz, ka attīstības likumsakarības, kas pastā
vēja agrāk (dinamikas rindas iekšienē), saglabāsies ari prognozējamā nā
kotnē, t. i., prognoze pamatojas uz ekstrapolāciju.

Ekstrapolācija (ang. — extrapolation) — parādības daļas novērošanā 
iegūto secinājumu attiecināšana uz visu parādību. Matemātikā ar ekstra
polāciju saprot nezināmu funkcijas vērtību atrašanu pēc dotu vērtību rin
das, kurā tās neietilpst (pretstatā — interpolācija). Interpolācija (lat. in- 
terpolatio — pārveidojums, sagrozījums). Matemātikā starpvērtību no
teikšana pēc doto funkcijas vērtību virknes.

Ar ekstrapolāciju saprot pētāmās parādības prognozēšanu, dinami
kas rindas turpināšanu un tās tālāko līmeņu aprēķināšanu, ja zināmi rin
das iepriekšējie līmeņi.

Dinamikas rindu analīzē ar interpolāciju saprot nezināmo rindas 
līmeņu aprēķināšanu vai apšaubāmo līmeņu pārrēķināšanu, ja zināmi 
pirms un pēc šiem līmeņiem esošie līmeņi.

Gan interpolācija, gan arī ekstrapolācija pamatojas uz lielumiem, kas 
izsaka pētāmās parādības attīstības pamattendenci, un uz pieņēmumu, ka 
nezināmie interpolējamie vai ekstrapolējamie līmeņi ir būtiski saistīti ar 
zināmajiem dinamikas rindas līmeņiem un pakļauti rindas trendam. Tas 
saistīts ar sociāli ekonomisko parādību īpašību, kuru sauc par inerci. Tieši 
inerce ļauj atklāt savstarpējās sakarības gan starp dinamikas rindas
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līmeņiem, gan starp saistītām dinamikas rindām. Ticamas prognozes ie
gūst, ja dinamikas rindas līmeņi ir salīdzināmi un iegūti uz vienādas me
todoloģijas pamata.

Dinamikas rindu ekstrapolējot, jāuzskata, ka parādības attīstība arī 
tālāk notiks saskaņā ar esošās rindas ietvaros konstatēto trendn. Ekstra- 
polāciju praktiski izdara, turpinot (pagarinot) ekstrapolējamās rindas lai
ka secības koeficienta t aili un šī koeficienta jaunās skaitliskās nozīmes at
tiecīgi ievietojot trenda vienādojumā, kura konstantes aprēķinātas, iz
mantojot empīriskās rindas zināmos līmeņus.

Ekstrapolācijas lietošana prognozēšanā pamatojas uz šādiem priekš
noteikumiem:

♦ pētāmās pazīmes attīstība ir jāattēlo ar vijīgu līkni;
♦ parādības attīstības pamattendence pagātnē un pašreizējā laika pe

riodā nedrīkst būtiski izmainīties nākotnē. Ir jābūt pārliecībai par 
to, ka ekstrapolācijas periodā objektīvi saglabājas tie paši sociāl
ekonomiskie likumi un tās pašas svarīgākās ar ekstrapolējamo pa
rādību saistītās statistikas likumsakarības un tendences, kādas pa
stāvēja trendam par bāzi ņemtajā periodā. Tāpēc ekstrapolēšanas 
periods parasti nav pārāk garš, to ierobežo šī principa ievērošanas 
iespējamība;

♦ ekstrapolēšanai sekmīgi var tikt izmantotas tikai stabilas parādības, 
kuras pēc sava rakstura nav pakļautas krasām nejaušībām, kas var 
ekstrapolējamā perioda atsevišķos posmos radīt specifiskus un ie
priekš grūti paredzamus pētāmās parādības līmeņus un stāvokļus. 
Ekstrapolācijai izmantojamajam trendam par bāzi var ņemt tikai 
tādu laika periodu, kura ietvaros nav notikušas lielas izņēmum- 
stāvokļa radītas novirzes, kas būtiski ietekmē trenda vienādojuma 
parametrus;

♦ ekstrapolācijas rezultātu ticamība lielā mērā atkarīga ari no parei
zas tā perioda izvēles, par kuru aprēķina ekstrapolēšanai izmanto
jamo trendu.

Ekstrapolācija ir jāapskata kā sākuma stadija prognozēšanā. Ekstra
polācijas mehāniska izmantošana var kļūt par neprecizitātes un neparei
zu secinājumu cēloni. Vienmēr jāņem vērā visi nepieciešamie nosacījumi, 
priekšnoteikumi un hipotēzes, saistot tos ar rūpīgu ekonomiski teorētisko 
analīzi.

Jo garāks ir prognozēšanas periods, jo redzamākas kļūst vienkāršas 
ekstrapolācijas metodes nepilnības (notiek tendences izmaiņa, jaunu
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faktoru ietekme utt.). Šinī gadījumā ekonomisko parādību un procesu 
dinamiskums nonāk pretrunā ar to attīstības inerci. Tā kā analizējamās 
ekonomiskās dinamikas rindas nereti ir relatīvi īsas, tad ekstrapolācijas 
laika periods nevar būt bezgalīgs. Tāpēc, jo īsāks ir ekstrapolācijas ter
miņš, jo ticamāki un precīzāki ir prognozes rezultāti (pie pārējiem vie
nādiem apstākļiem). īsā laika periodā parādības attīstības nosacījumi un 
tās dinamikas raksturs nepaspēj būtiski izmainīties.

Ekstrapolāciju vispārējā veidā var izteikt ar formulu: 
ym + r = f ( y m>T’ a),

kur ym+T — prognozējamais līmenis;
ym — prognozējamās rindas tekošais līmenis;
T  — ekstrapolācijas periods; 
a — trenda vienādojuma parametrs.

Atkarībā no tā, kādi principi un sākotnējie dati ir prognozes pamatā, 
izdala šādas ekstrapolācijas vienkāršākās metodes:

❖ vidējā absolūtā pieauguma;
<- vidējā augšanas tempa;
❖ rindu izlīdzināšana pēc analītiskās formulas.
Vidējo absolūto pieaugumu prognozēšanā var izmantot, ja ir 

pārliecība, ka pamattendence ir lineāra, t. i., metode pamatota uz pieņē
mumu, ka dinamikas rindas līmeņi izmainās vienmērīgi (absolūtie pie
augumi ir stabili, nemainīgi).

Lai veiktu prognozēšanu, nepieciešams aprēķināt vidējo absolūto pie
augumu un pakāpeniski pieskaitīt to pie pēdējā rindas līmeņa tik reizes, 
par cik periodiem ekstrapolē rindu. Ekstrapolāciju veic pēc formulas:

ym+, = y m+ Ā x t ,

kur, ym+l — ekstrapolējamais līmenis;
(m + t) — šī līmeņa (gada) numurs; 
ym — dinamikas rindas pēdējais līmenis; 
t — prognozes laiks;
Ā — vidējais absolūtais pieaugums.

Piemēram, zināms, ka realizētās produkcijas apjoms 1998. gadā ir
1.8 milj. Ls un vidējais absolūtais pieaugums laika posmā no 1994. gada 
līdz 1998. gadam ir mīnus 0.27 milj. Ls (8. tabula).

Prognozējamais realizētās produkcijas apjoms:
1999. gadā ir ym+t = 1.8 + ( -  0.27) x 1 = 1.53 milj. Ls;
2000. gadā ir ym+l =1.53 + (-  0.27) x 1 = 1.26 milj. Ls.
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Ja prognozēšanā izmanto aprēķinātos taisnes vienādojuma paramet
rus (8. tabulas datus) un tos lieto ekstrapolācijā, tad realizētās produkci
jas apjoms :

1999. gadā ir y, — 2.22 -  0.27 x 3 = 1.41 milj. Ls, kur / = 3;
2000. gadā ir y t = 2.22 -  0.27 x 4 = 1.18 milj. Ls, kur t = 4.
Kā redzams, aprēķina rezultāti atšķiras, jo 1998. gadā faktiski realizē

tās produkcijas apjoms (1.8 milj. Ls) ir lielāks par izlīdzināto apjomu 
(1.68 milj. Ls), starpība ir 0.12 milj. Ls. 1999. gadā prognozējamo 
rezultātu starpība ir 0.12 milj. Ls (1.53 -  1.41 milj. Ls) un 2000. gadā —
0.08 milj. Ls.

Vidējo augšanas tempu prognozēšanā var izmantot, ja ir pamats uz
skatīt, ka rindas pamattendenci raksturo eksponentfunkcijas līkne. Lai 
aprēķinātu tendenci, nepieciešams noteikt vidējo augšanas koeficientu, 
kuru kāpina ekstrapolācijas periodam atbilstošā pakāpē, t. i., aprēķina pēc 
formulas: _

ym+, = y m* T ' ,

kur ym — dinamikas rindas pēdējais līmenis; 
t — prognozes laiks;
T  — vidējais augšanas koeficients.

Ja dinamikas rindai ir raksturīga cita likumsakarība, tad prognozes 
rezultāti, kuri iegūti, pamatojoties uz vidējo augšanas koeficientu, 
atšķirsies no datiem, kuri aprēķināti ar citu ekstrapolācijas paņēmienu.

Piemēram, zināms, ka 1998. gadā uzņēmumā saražotās produkcijas 
apjoms ir 200 tūkst. Ls un gada vidējais produkcijas ražošanas augšanas 
koeficients ir 1.10 reizes (vidējais augšanas temps ir 110%).

Prognozējamais saražotās produkcijas apjoms pēc 5 gadiem būs:
ym+l =  200 X l . l 5 = 200 X 1.611 = 322.2 tūkst. Ls.
Trenda analītiskā izlīdzināšana ir visplašāk izplatītā prognozēšanas 

metode. Izmantojot šo metodi, tiek pieņemts, ka parādības līmeņa lielu
mu ietekmē daudz faktori, bet nav iespējams noteikt katra faktora ietek
mi. Līdz ar to parādības attīstību saista nevis ar vienu konkrētu faktoru, 
bet ar laiku, t. i., y  = f(t). Ekstrapolācija rada iespēju iegūt prognozes 
punktu nozīmes. Faktisko datu un prognostisko punktu novērtējumu 
precīzai sakrišanai ir maza varbūtība. Šādu noviržu rašanās ir saistīta ar 
šādiem cēloņiem:

> prognozēšanai izvēlētā līkne nav vienīgi iespējamā tendences attē
lošanai. Bieži pastāv iespēja izraudzīties tādu līkni, kura dod pre
cīzākus rezultātus;
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> prognozēšana notiek uz ierobežotu skaitu sākotnējo datu pamata. 
Bez tam, katrs sākotnējais līmenis ir arī nejaušs komponents (sa
stāvdaļa). Tāpēc arī līkne, pēc kuras notiek ekstrapolācija, saturēs 
nejaušu sastāvdaļu;

> pamattendence raksturo tikai dinamikas rindas vidējā līmeņa kus
tību, tāpēc atsevišķi novērojumi novirzās no tās. Ja šādas novirzes 
ir novērojamas pagātnē, tad tās būs arī nākotnē.

Jebkurai statistiskai prognozei ir tuvināts raksturs, tāpēc ir mērķtiecī
gi noteikt prognozes ticamības intervālu.

Zinot sezonalitātes indeksus, var aprēķināt paredzamo pētāmās pa
rādības apjomu attiecīgajos gada periodos. Tas sevišķi svarīgi statistiskajā 
prognozēšanā, aprēķinot paredzamos ražošanas, pārdošanas, pieprasījuma 
un citus daudzumus nākamajā periodā sadalījumā pa atsevišķiem tā pos
miem.

Tā, piemēram, ja plānā noteikts (prognozēts) nākamajā gadā saražot 
Y.ym(pi) tonnas piena un pieņemam, ka piena ražošanas sezonalitāte būs 
tādi pati, kāda tā atbilstoši sezonalitātes indeksiem konstatēta iepriekšējā 
periodā, var aprēķināty m(pl), t. i., iespējamo piena ražošanas apjomu katrā 
no plāna gada mēnešiem (vai citiem periodiem), ņemot vērā piena ražo
šanas sezonālo faktoru ietekmi:

>Wd = ^ y"W  x l  = n
Izdarot šāda veida sezonalitātes prognozējumus, jāņem vērā, ka tie 

vienmēr ir aptuveni (orientējoši) un var neatbilst stāvoklim, kāds izveido
sies faktiski.
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12.1. Indeksu jēdziens

Statistikas praksē indeksi ir izplatītākie statistiskie rādītāji. Ar to pa
līdzību raksturo valsts ekonomikas attīstību, atsevišķu nozaru attīstību, 
analizē uzņēmumu un organizāciju saimniecisko darbību, indeksus lieto 
ekonomisko rādītāju starptautiskos salīdzinājumos utt.

Indekss (lat. index — rādītājs, saraksts) — rādītājs, saraksts kādai 
nosaukumu, vārdu u. tml. kopai. Ekonomikā skaitlisks rādītājs, kas pro
centos izsaka kādas sociālas vai ekonomiskas parādības secīgās pārmai
ņas, piemēram, cenu indekss, ražošanas apjoma indekss.

Indekss ir vienas un tās pašas parādības (vienkāršas vai saliktas parā
dības, kura sastāv no samērojamiem vai nesamērojamiem elementiem) 
divu stāvokļu salīdzināšanas rādītājs. Visplašāk indeksus izmanto un 
vispilnīgāk indeksu teorija ir izveidota saliktu parādību dinamikas 
pētīšanā. Taču ļoti svarīga nozīme indeksiem ir plāna uzdevumu no
teikšanā un plāna izpildes kontrolē, kā arī dažādu ekonomisko rādītāju 
teritoriālajos salīdzinājumos un parādību savstarpējo sakarību analīzē.

Pēc formas indeksi ir relatīvi lielumi, taču būtiski atšķiras no parasta
jiem relatīvajiem lielumiem. Turklāt ne visus relatīvos lielumus var uzska
tīt arī par indeksiem. Tā, piemēram, indeksiem raksturīgajai konstrukcijai 
neatbilst struktūras, koordinācijas un intensitātes relatīvie lielumi.

Ar ko indeksi atšķiras no citiem rādītājiem, kuri raksturo absolūtās 
un relatīvās izmaiņas, piemēram, augšanas tempa, absolūtā pieauguma, 
bāzes un ķēdes rādītājiem, vidējā augšanas tempa un vidējā absolūtā pie
auguma rādītājiem?

Ir trīs principiālas atšķirības:
❖ pirmkārt, indeksi ļauj izmērīt saliktu sabiedrisku parādību izmaiņas;
•> otrkārt, indeksi ļauj izanalizēt atsevišķu faktoru lomu parādības iz

maiņā, piemēram, noteikt pilsētas transporta ieņēmumu izmaiņu, 
un tai skaitā pasažieru skaita izmaiņu rezultātā, tarifu izmaiņu
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rezultātā un ar dažādiem transporta veidiem pārvadājamo pasažie
ru skaita izmaiņu rezultātā;

♦ treškārt, indeksi ir salīdzinājuma rezultāti ne tikai ar iepriekšējo 
periodu, bet arī ar citu teritoriju, arī ar plānu, normatīviem.

Katrs indekss ietver divu veidu datus:
♦ dati, kuri jānovērtē un kurus pieņemts saukt par pārskata datiem 

un apzīmēt ar zīmi «1»;
♦ dati, kurus izmanto kā salīdzināšanas bāzi un kurus pieņemts saukt 

par bāzes datiem un apzīmēt ar zīmi «0».
Bez tam izmanto noteiktus simbolus indeksējamo rādītāju apzīmē

šanai:
q — noteiktas preces daudzums (apjoms) naturālā izteiksmē; 
p  — preces vienības cena; 
z — produkcijas vienības pašizmaksa; 
t — laika patēriņš produkcijas vienības ražošanai; 
v — produkcijas izstrāde naturālā izteiksmē vai vērtības izteiksmē uz 

vienu strādnieku vai laika vienībā;
T — kopējais laika izlietojums (tq) vai nodarbināto skaits; 
p q  — produkcijas vai preču apgrozījuma vērtība; 
zq  — ražošanas izmaksas;
r —  kultūraugu ražība naturālā izteiksmē uz vienu hektāru;
P  — sējumu platība;
rP — kopraža naturālā izteiksmē;
d  — nodarbinātā darba samaksa vērtības izteiksmē;
d T  — darba samaksas fonds vērtības izteiksmē.
Visus ekonomiskos indeksus var klasificēt pēc šādām pazīmēm:
♦ parādības aptveres pakāpes (individuālie, grupu indeksi un kopin- 

deksi);
♦ salīdzināšanas bāzes (dinamikas un teritoriālie indeksi);
♦ svaru (samērotāju) veida (ar pastāvīgiem un ar mainīgiem svariem);
♦ uzbūves formas (agregātindeksi un vidējie indeksi);
♦ izpētes objekta rakstura [kvantitatīvo (apjoma) un kvalitatīvo rādī

tāju indeksi];
♦ izpētes objekta (produkcijas fiziskā apjoma, produkcijas vērtības, 

pašizmaksas u. tml. indeksi);
♦ parādības sastāva (pastāvīgā un mainīgā sastāva indeksi);
♦ aprēķināšanas perioda (gada, ceturkšņa, mēneša, u. c. indeksi).
Ar ekonomisko indeksu palīdzību risina šādus uzdevumus:
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> sociāli ekonomisko parādību dinamikas izmērīšana par diviem vai 
vairākiem laika periodiem;

> vidējo ekonomisko rādītāju dinamikas izmērīšana;
> dažādu valstu, reģionu ekonomisko rādītāju attiecības izmērīšana;
> viena rādītāja nozīmju izmaiņu ietekmes pakāpes noteikšana uz citu 

rādītāju dinamiku;
> faktiskās cenās esošo makroekonomisko rādītāju pārrēķināšana salī

dzināmās cenās.
Katrs no šiem uzdevumiem tiek risināts ar dažādu indeksu palīdzību.

12.2. Individuālie indeksi un kopindeksi

Atkarībā no indeksā ietvertās sociāli ekonomiskās parādības pakāpes 
statistikā izšķir:

❖ individuālos indeksus; 
grupu indeksus; 
kopindeksus.

Individuālie indeksi raksturo vienkāršas (nesaliktas) parādības 
izmaiņas. Tā, piemēram, individuālais indekss var izteikt atsevišķas preces 
cenas relatīvās izmaiņas, atsevišķas kultūras ražības relatīvās izmaiņas 
u. tml. Individuālos indeksus apzīmē ar «i».

Atkarībā no ekonomiskā uzdevuma individuālie indeksi ir: produkci
jas fiziskā apjoma, pašizmaksas, darbietilpības, ražības u. c. Individuālie 
indeksi pēc būtības ir parastie relatīvie lielumi (augšanas tempi, plāna iz
pildes relatīvie lielumi u. c.).

Produkcijas fiziskā apjoma individuālo indeksu (tālāk tekstā — in
deksu) iq aprēķina pēc formulas:

Indekss parāda, cik reizes izmainījās vienas noteiktas preces ražošana 
vai cik procentus veido preču ražošanas augšana (samazināšanās) pārska
ta periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu (1. tabulas 7. ailes dati).

Ja no indeksa atskaita 100% (/ -  100), tad starpība parāda, par cik 
procentiem palielinājās (samazinājās) ražotās produkcijas fiziskais apjoms 
pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu.

Indeksa saucējā var būt ne tikai produkcijas daudzums, kas ražots 
iepriekšējā periodā, bet arī plāna uzdevuma vai normatīva nozīme, kura
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pieņemta par salīdzinājuma bāzi. Analoģiski veidoti citu rādītāju indeksi. 
Cenu individuālais indekss

raksturo vienas noteiktas preces cenu izmaiņu pārskata periodāp x salīdzi
nājumā ar bāzes periodu p 0 (1. tabulas 8. ailes dati).

Produkcijas vērtības jeb vērtības apjoma individuālais indekss

; p 'q'
PoRo

parāda, cik reizes izmainījās vienas noteiktas preces vērtība pārskata pe
riodā p lq ļ salīdzinājumā ar bāzes periodu p y{ļ{) vai cik procentus veido 
preces vērtības augšana (samazināšanās) pārskata periodā salīdzinājumā 
ar bāzes periodu (1. tabulas 9. ailes dati).

Kopindeksi raksturo saliktu parādību kopējās pārmaiņas, piemēram, 
kopindekss var izteikt kādas nozares produkcijas kopapjoma relatīvās 
pārmaiņas, preču produkcijas pašizmaksas līmeņa pārmaiņas u. tml. No 
kopindeksiem analīzes nolūkā atdala grupu indeksus. Tie aptver pētāmās 
saliktās parādības kādas daļas, piemēram, rūpnīcas «A» vai «B» grupas 
produkcijas relatīvās pārmaiņas. Kopindeksus apzīmē ar «I».

Indeksu metodes galvenie teorētiskie jautājumi ir saistīti ar saliktu 
parādību pētīšanu, tāpēc svarīgāka nozīme statistikā ir kopindeksiem.

Indeksi izpilda divas funkcijas:
■o- sintētisko; 

analītisko.
Sintētiskā funkcija ir saistīta ar to, ka vienā indeksā sintezējas tieši 

nesalīdzināmas parādības. Sintēze (gr. sythesis — savienošana, sakārtoša
na, sakopojums) — neviendabīgu elementu saistīšana vienotā veselumā. 
Kopindeksu īpatnība ir tā, ka tie izsaka saliktu parādību (dažādu preču) 
relatīvās izmaiņas, kuras atsevišķās sastāvdaļas vai elementi savā starpā 
nav tieši samērojami. Sintezējošā nozīmē indekss apvieno un padara salī
dzināmus saliktas parādības atsevišķos elementus, atspoguļo šīs parādī
bas lielumu un raksturo tās pārmaiņas. Ta, piemēram, rūpniecības uzņē
mumi ražo vairākus produkcijas veidus, kuriem ir dažāda nozīme. Līdz ar 
to produkcijas fiziskā apjoma rādītāju nevar iegūt, tieši summējot dažāda 
veida ražoto preču daudzumus. Tāpat arī produkcijas pašizmaksu, darba 
ražīgumu un citus rādītājus, pētot tos uzņēmuma, nozares vai visas tautas 
saimniecības mērogā, var uzskatīt par daudzu atsevišķu produkcijas veidu
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Ražotās produkcijas daudzums un cenas uzņēmumā 
(nosacīti dati)

1. tabula

Prece Ražotās produk
cijas daudzums

Cena, Ls Produkcijas 
vērtība, Ls

Individuālie indeksi, % Jūnijā
ražotās

produkc.
vērtība
marta
cenās,

Ls

marts jūnijs marts jūnijs marts jūnijs fiziskā
apjoma cenu produkc.

vērtības

9o Po P\ W  o 4iPi h V

A 1 2 3 4 5 = 1x3 6 = 2 x 4 7 = 2 :1 8 = 4 :3 9 = 6 :5 10 = 2x3

leja,
pac. 1000 2000 0.40 0.42 400 840 200 105.0 210.0 800

Kafija,
pac. 2000 2500 1.80 2.00 3600 5000 125 111.1 138.9 4500

Cepumi,
kg

400 500 0.50 0.50 200 250 125 100.0 125.0 250

Kopā E — — — — 4200 6090 — — — 5550

12. Indeksi
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pašizmaksas, atsevišķu strādātāju, brigāžu utt. darba ražīguma un citu rā
dītāju organisku apvienojumu ar jaunu un patstāvīgu saturu, kurā izpau
žas konkrētu lietu vispārinājums. Lai izmērītu šādu saliktu parādību rela
tīvās izmaiņas laikā vai arī tās salīdzinātu dažādiem objektiem, nepietiek 
ar parasto relatīvo lielumu metodi, bet nepieciešami īpaši indeksi, kuru 
specifika izpaužas pētāmā objekta atsevišķo un atšķirīgo gadījumu samē
rošanā un saliktas parādības kopējo pārmaiņu skaitliskā raksturošanā.

Kopindeksu veidošanas metodoloģija paredz saliktu parādību (dažā
du preču) vienādošanu salīdzināmā veidā.

Analītiskā funkcija izriet no indeksu savstarpējās sakarības. Kopin- 
deksi ir rādītāji saliktu parādību sastāvdaļu, faktoru izmaiņu ietekmes no
teikšanai uz pētāmās parādības līmeni. Tātad kopindeksu analītiskās fun
kcijas izpaužas saliktu parādību rādītāja sadalīšanā atbilstoši to veidoju
šajiem faktoriem un atsevišķo faktoru nozīmes raksturošanā. Tas pamato
jas uz salikto parādību sastāvdaļu savstarpējo saistību, tas ir, produkcijas 
daudzuma naturālā izteiksmē q reizinājums ar tās cenu p  ir vienāds ar 
produkcijas vērtībupq: q x p  =  qp. Piemēram, preču apgrozījuma kopējā 
apjoma izmaiņa pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu saistīta, 
pirmkārt, ar pārdoto preču fiziskā apjoma izmaiņām un, otrkārt, ar katra 
preču veida cenu izmaiņām. Tāpēc indeksu metodoloģija paredz katra fak
tora ietekmes noteikšanu, izslēdzot citu faktoru ietekmi uz pētāmās parā
dības līmeni. Šādā aspektā visus indeksus var iedalīt rezultatīvajos un 
faktorālajos indeksos. Ta, piemēram, ar indeksu metodi iespējams ražo
tās produkcijas kopējās relatīvās un ari absolūtās pārmaiņas sadalīt at
bilstoši tam, cik lielā mērā tās izskaidrojamas ar darba ražīguma paaug
stināšanos un cik lielā mērā — ar izlietotā darba daudzuma palielināša
nos. Indeksu analītiskās īpašības izpaužas ari iespējā pētīt saliktas parā
dības struktūru un noteikt struktūras pārmaiņu ietekmi uz pētāmās eko
nomiskās parādības līmeņa veidošanu.

Atkarībā no indeksējamā lieluma satura un rakstura indeksus iedala:
❖ kvantitatīvo (apjoma) rādītāju indeksi (fiziskā apjoma indekss);
❖ kvalitatīvo rādītāju indeksi (cenu, pašizmaksas indeksi).
Atkarībā no aprēķina metodoloģijas izšķir:
❖ agregātindeksus;
■> vidējos indeksus.
Kvalitatīvo rādītāju agregātindeksus var aprēķināt kā: 

pastāvīgo svaru indeksus;
❖ mainīgo svaru indeksus.
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12.3. Agregātindeksi

Statistikā izšķir divus galvenos kopindeksu aprēķināšanas paņēmie
nus, kas nozīmē divu formu indeksu iegūšanu. Jebkura indeksa sākotnējā 
un galvenā forma ir agregātindeksa forma.

Agregātindekss — komplicēts relatīvais rādītājs, kas raksturo sociāli 
ekonomisko parādību, kuras sastāv no nesalīdzināmiem elementiem, vidē
jās izmaiņas.

Latīņu vārds «aggregatus» nozīmē saliktais, saskaitītais. Šīs formas in
deksa īpatnība ir tā, ka agregātindeksa formā tieši salīdzina divas vienāda 
nosaukuma rādītāju summas.

Agregātindeksa skaitītājs un saucējs ir divu lielumu radīta summa, no 
kuriem viens lielums mainās (indeksējamais lielums), bet otrs lielums 
paliek nemainīgs indeksa skaitītājā un saucējā (indeksa svari),.

Indeksējamais lielums ir pazīme, kuras pārmaiņu pēta (preču cena, 
akcijas kurss, pārdoto preču skaits utt.).

Indeksa svari ir lielums, kas kalpo indeksējamā lieluma samērošanai. 
Tādējādi kopindeksu atšķirībā no individuālajiem indeksiem parasti veido 
divu lielumu parādība, kuru tieši pētī, jeb indeksējamais lielums un sva
ri, kura uzdevums ir radīt apstākļus saliktas parādības pētīšanai. Indeksē
jamā lieluma samērošana ir viens no indeksu konstruēšanas specifiska
jiem uzdevumiem.

Aiz katra ekonomiskā indeksa ir noteikta ekonomiskā kategorija. In
deksa ekonomiskais saturs nosaka tā aprēķina metodiku.

Agregātindeksa uzbūves metodika paredz trīs jautājumu izlemšanu 
pirms indeksa aprēķina:

> kāds rādītājs būs indeksējamais lielums;
> no kādiem diviem dažādiem lielumiem sastāvēs parādības indekss;
> kāds rādītājs būs indeksa svari.
Izraugoties kopindeksa svarus, jāievēro divi apstākļi:
♦ svaru saturs;
♦ svaru periods.
Svaru satura izvēlē jāvadās pēc teorētiskiem apsvērumiem, kā arī pēc 

analīzes uzdevumiem un samērošanai izmantojamās informācijas iegūša
nas tehniskām iespējām. Svariem jābūt būtiski (ekonomiski) un tieši sais
tītiem ar indeksējamo parādību, lai iegūtu reizinājumu ar reālu ekono
misko saturu. Šajā ziņā ir pamatoti saražotās produkcijas vai pārdoto 
preču fizisko daudzumu samērošanai lietot cenas. Cenas un daudzumi ir
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ekonomiski tieši saistītas kategorijas, un to reizinājums — pārdoto preču 
vērtība naudā — ir rādītājs ar noteiktu ekonomisko saturu.

Svaru perioda izvēle ir atkarīga no analīzes praktiskajiem uzdevu
miem. Ietverot kopindeksā svarus, jāraugās, lai tā skaitlisko nozīmju 
pārmaiņas neietekmētu aprēķināmā indeksa lielumu. To panāk tādējādi, 
ka svarus gan indeksa skaitītājā, gan arī saucējā ņem viena un tā paša 
perioda līmenī. Ta rezultātā rodas svaru skaitlisko nozīmju matemātiska 
nivelēšanās un indeksā atspoguļojas tikai konkrētās (pētāmās) parādī
bas relatīvās pārmaiņas. Veidojot indeksu, kas izsaka parādības pārmai
ņas laikā, parasti izvēlas tāda perioda svarus, lai indeksā izpaustos pētā
mās parādības reālā dinamika un to varētu izmantot plānošanas un plāna 
izpildes kontroles vajadzībām. Šajā nolūkā ņem vērā vispārīgu principu:

• kvantitatīvo rādītāju indeksos, piemēram, fiziskā apjoma indeksā, 
lieto bāzes vai kāda cita iepriekšējā perioda svarus;

• kvalitatīvo rādītāju indeksos, piemēram, cenu, pašizmaksas, ražī
bas u. c. indeksos, lieto pārskata perioda svarus.

Šo principu var arī neievērot.
Svaru ietveršana indeksā ir raksturīga kopindeksu iezīme, un to 

lietošana ir obligāta, ja tiek aprēķināti kvalitatīvu parādību indeksi jeb tā 
saucamie līmeņu indeksi, piemēram, cenu, pašizmaksas, darba ražīguma 
un citi indeksi. Turpretī kvantitatīvo parādību jeb apjoma kopindeksos 
svari var arī nebūt, ja indeksējamo kvantitatīvo parādību veidojošais kopums 
sastāv no vienībām, kuru nozīmes ir tieši samērojamas (summējamas). 
Tāpēc arī nedaudz īpatnēja ir vērtības apjoma indeksa formula.

Kopindeksi ir attiecība starp ekonomiskās parādības lielumu pār
skata periodā un bāzes periodā, tāpēc apskatīsim vēl divus svarīgus jau
tājumus, kuri cieši saistīti ar sociāli ekonomisko parādību izmaiņu ana
līzi:

♦ indeksu absolūtās starpības;
♦ indeksu un indeksu absolūto starpību savstarpējās sakarības.
Produkcijas vērtība (preču apgrozījums) ir produkcijas daudzuma na

turālā izteiksmē (q ) reizinājums ar tās cenu (p): q x p  =  qp.
Produkcijas vērtības (preču apgrozījuma) kopindekss Ipq ir attiecība 

starp produkcijas vērtību pārskata periodā '£q]p l un produkcijas vērtību 
bāzes periodā Z qQp Q un to aprēķina pēc formulas:

, ļ > ,  Px

Pq 'Z'loPo ’

300



12. Indeksi

Izmantojot 1. tabulas 5. un 6. ailes datus, aprēķinasim ražotās pro
dukcijas vērtības dinamiku uzņēmumā:

840 + 5000 + 250 6090 , ^  tnn , 
l na = -------------------- = -------= 1.45x100 = 145%.

400 + 3600 + 200 4200
Indekss parāda, cik reizes izmainījās produkcijas vērtība (1.45 reizes) 

vai cik procentus veido produkcijas vērtības augšana (samazināšanās) 
pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu.

Ja no produkcijas vērtības kopindeksa atskaita 100% (/ -  100), tad 
starpība parāda, par cik procentiem palielinājās (samazinājās) produk
cijas vērtība pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu, piemēram, 
uzņēmumā tā palielinājās par 45% (145% -  100%).

Indeksa absolūtā starpība

Indekss ir relatīvs lielums, taču vienlaikus ar indeksa aprēķināšanu 
iespējams raksturot arī pētāmās parādības pārmaiņu absolūto apjomu. Šo 
lielumu statistikā sauc par indeksa absolūto starpību un to aprēķina, no 
kopindeksa skaitītāja summas atņemot tā saucēja summu un apzīmē ar A. 
Ta, piemēram, produkcijas vērtības (preču apgrozījuma) indeksa abso
lūtā starpība ir:

- 5 > o /v
Statistiskajā analīzē liela nozīme ir indeksa absolūtās starpības eko

nomiskajam interpretējumam, turklāt šis interpretējums ir pareizi jāiz
prot:

♦ pēc būtības;
♦ pēc tā, vai indeksa absolūtā starpība ir ar plusa vai ar mīnusa zīmi.
Produkcijas vērtības (preču apgrozījuma) indeksa absolūtā starpība

raksturo produkcijas vērtības pieaugumu Ls (samazinājumu Ls) pārskata 
periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu. Ja rezultāts ir ar plusa zīmi, tas 
raksturo produkcijas vērtības pieaugumu, bet, ja rezultāts ir ar mīnusa 
zīmi, tas raksturo produkcijas vērtības samazinājumu pārskata periodā 
salīdzinājumā ar bāzes periodu.

Izmantojot 1. tabulas 5. un 6. ailes datus, aprēķināsim ražotās pro
dukcijas vērtības absolūto starpību:

A = 6090 -  4200 = 1890 Ls.m
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Ražotās produkcijas vērtība jūnijā salīdzinājumā ar martu uzņēmumā 
palielinājās par 1890 Ls.

Pēc iepriekš apskatītās metodes aprēķina ari citu ekonomisko parādī
bu indeksu absolūtās starpības (2. tabula).

Jau iepriekš tika uzsvērts, ka produkcijas vērtību iegūst, reizinot pro
dukcijas daudzumu naturālā izteiksmē ar tās cenu. Līdz ar to produkcijas 
vērtības pieaugumu vai samazinājumu ietekmē divi faktori:

• produkcijas daudzuma pieaugums vai samazinājums;
• cenu pieaugums vai samazinājums.
Tas rada iespēju un nepieciešamību bez produkcijas vērtības (preču 

apgrozījuma) kopindeksa izveidot vēl divus indeksus: 
produkcijas fiziskā apjoma indeksu;

■> cenu indeksu.
Produkcijas fiziskā apjoma kopindekss ir kvantitatīvā rādītāja 

indekss. Šajā indeksā indeksējamais lielums būs produkcijas daudzums 
naturāla izteiksmē, bet svari — cena. Tikai, sareizinot savā starpā nesalī
dzināmus dažādus produkcijas daudzumus ar to cenām, var pāriet uz 
produkcijas vērtību, kuri būs jau salīdzināmi lielumi. Tā kā fiziskā apjoma 
indekss ir kvantitatīvā rādītāja indekss, tad par svariem parasti ir bāzes 
perioda cenas. Līdz ar to fiziskā apjoma kopindeksa formula ir:

j  _ po

kur daļskaitļa skaitītājā ir pārskata periodā ražoto preču nosacīta vērtība 
bāzes perioda cenās, bet saucējā — bāzes periodā ražoto preču faktiskā 
vērtība.

Izmantojot 1. tabulas 10. un 5. ailes datus, aprēķināsim produkcijas fi
ziskā apjoma dinamiku uzņēmumā:

,  8 0 0 ^  + 250 ^ 5550 ^ 3^ ^

* 400 + 3600 + 200 4200
Indekss norāda, cik reizes izmainījās produkcijas vērtība tās fiziskā 

apjoma izmaiņu rezultātā (1.321 reizi), vai cik procentus veido produkci
jas vērtības augšana (samazināšanās) tās fiziskā apjoma izmaiņu rezultātā 
(132.1%) pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu.

Ja no produkcijas fiziskā apjoma kopindeksa atskaita 100% (I  -  100), 
tad starpība parāda, par cik procentiem palielinājās (samazinājās) pro
dukcijas vērtība tās fiziskā apjoma izmaiņu rezultātā pārskata periodā 
salīdzinājumā ar bāzes periodu, piemēram, uzņēmumā palielinājās par 
32.1% (132.1% -100% ).
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Starpība starp indeksa skaitītāju un saucēju
A ™<9> =: 'Z < h P o - 'Z (loPo

raksturo produkcijas vērtības pieaugumu (samazinājumu) tās fiziskā ap
joma izmaiņu rezultātā pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu, 
piemēram, uzņēmumā palielinājās par 1350 Ls (&pq!q) = 5550 Ls -  4200 Ls).

Tirgus ekonomikas apstākļos liela nozīme ir cenu indeksam.
Cenu indekss ir kvalitatīvā rādītāja indekss. Šajā indeksā indeksēja

mais lielums būs cena, jo šis indekss raksturo cenu izmaiņas. Indeksa sva
ri būs ražotās produkcijas daudzums naturālā izteiksmē. Sareizinot pro
dukcijas cenu ar produkcijas daudzumu, iegūstam salīdzināmu lielumu, 
kuru var summēt. Līdz ar to cenu kopindeksa formula ir:

_  ļ> .< h

p i
kur daļskaitļa skaitītājā ir faktiskā produkcijas vērtība pārskata periodā, 
bet saucējā — pārskata periodā ražoto preču nosacītā vērtība bāzes pe
rioda cenās.

Izmantojot 1. tabulas 6. un 10. ailes datus, aprēķināsim cenu dinami
ku uzņēmumā:

= 840 + 5000 + 250 = 6WQ 0Q =
? 800 + 4500 + 250 5550

Indekss parāda, cik reizes izmainījās produkcijas vērtība sakarā ar tās 
cenu augšanu (samazināšanos) pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes 
periodu (1.097 reizes), vai cik procentus veido produkcijas vērtības 
augšana (samazināšanās) tās cenu izmaiņu rezultātā (109.7%).

Ja no produkcijas cenu kopindeksa atskaita 100% (I -  100), tad star
pība parāda, par cik procentiem palielinājās (samazinājās) produkcijas 
vērtība tās cenu izmaiņu rezultātā pārskata periodā salīdzinājumā ar bā
zes periodu, piemēram, uzņēmumā palielinājās par 9.7% (109.7% -  100).

Starpība starp indeksa skaitītāju un saucēju

A«o»
raksturo produkcijas vērtības pieaugumu (samazinājumu) tās cenu iz
maiņu rezultātā pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu, piemē
ram, uzņēmumā palielinājās par 540 Ls (6090 Ls -  5550 Ls).

Pēc iepriekš apskatītajām metodēm (kopindeksu un ar to absolūto 
starpību) aprēķina arī citu saliktu ekonomisko parādību dinamiku 
(2. tabula).
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Indeksu un indeksu absolūto starpību 
savstarpējās sakarības

Saliktas ekonomiskās parādības, kas ir indeksu metodes pētījumu ob
jekts, atrodas savstarpējā sakarībā un mijiedarbībā. Tas, ka pētāmās eko
nomiskās parādības ir objektīvi savstarpēji saistītas, dod pamatu uz
skatīt, ka jāpastāv matemātiskai sakarībai starp šo parādību raksturo
jošiem indeksiem.

Indeksu matemātiskās sakarības ļauj aprēķināt trūkstošos indeksus, 
neizmantojot absolūtos sākotnējos datus. Tam ir svarīga praktiska nozī
me, jo ne vienmēr analītiķu rīcībā ir indeksu aprēķināšanai nepieciešamie 
dati. Taču arī tad, ja šādi sākotnējie dati ir, daudzos gadījumos ātrāk un 
vienkāršāk ir aprēķināt nezināmo indeksu, izmantojot indeksu savstarpē
jās sakarības.

Matemātiska sakarība pastāv nevis starp jebkuriem indeksiem, bet ti
kai starp tiem indeksiem, kuri veido noteiktu sistēmu.

Matemātiski saistīti ir ne vien sistēmas indeksi, bet arī attiecīgo in
deksu absolūtās starpības. Tikai šī sakarība ir nevis reizinājums vai dalī
jums, bet gan summa vai starpība.

Katrā indeksu sistēmā jābūt rezultatīvā indeksa apvienojumam ar 
faktorālajiem indeksiem, bet starp faktorālajiem indeksiem jābūt gan 
ekstensīvu (daudzuma), gan intensīvu (kvalitatīvu) faktoru indeksiem. 
Tādējādi atspoguļojas faktoru un rezultātu, kvantitātes un kvalitātes dia
lektikas vienotības objektīva nepieciešamība.

Tā, piemēram, jau iepriekš tika parādīts, ka savstarpēji ir saistītas cena, 
ražotās (pārdotās) produkcijas daudzums un produkcijas vērtība (preču 
apgrozījums). Šajā ekonomisko kategoriju sistēmā produkcijas vērtība 
(preču apgrozījums) ir rezultāts, bet cena un ražotais (pārdotais) produk
cijas fiziskais daudzums ir divi šo rezultātu veidojošie faktori, turklāt: 

cena — kvalitatīvais faktors;
<- preču daudzums — kvantitatīvais faktors.
Vistiešāk matemātiskās sakarības izpaužas starp individuālajiem 

indeksiem. Ta, piemēram, reizinot cenu individuālo indeksu ar fiziskā 
apjoma individuālo indeksu, var aprēķināt produkcijas vērtības indeksu:
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Atbilstoši salikto ekonomisko parādību objektīvai ekonomiskai saka
rībai, noteiktā matemātisko sakarību sistēmā ir saistīti:

• attiecīgie indeksi, t. i., produkcijas vērtības indekss ir vienāds ar 
produkcijas fiziskā apjoma un cenu indeksa reizinājumu:

I  - 1  x lpq q p,
vai

Ptfi
X<7oA> X^oA) X  

attiecīgo indeksu absolūtās starpības, t. i., produkcijas vērtības 
indeksa absolūtā starpība ir vienāda ar produkcijas fiziskā apjoma 
indeksa un cenu indeksa absolūto starpību summu:

vai

X î _̂X̂oPo =(X /̂,o-X̂ oPo) + (X^^_X̂o'7,)-
Izmantojot iepriekš aprēķinātos rādītājus uzņēmumā, pārbaudīsim 

sakarības:
1.450 * 1.321 x 1.097;
1890 Ls = 1350 Ls + 540 Ls.
Rādītāju savstarpējās sakarības rada iespēju aprēķināt jebkuru trešo 

rādītāju, ja ir zināmi divu pārējo rādītāju lielumi % vai vērtības izteiksmē. 
Piemēram:

un

Indeksu absolūto starpību savstarpējā sakarība rada iespēju aprēķi
nāt katra faktora (produkcijas fiziskā apjoma un cenas) ietekmi uz pro
dukcijas vērtības absolūto pieaugumu (samazinājumu). To aprēķina, da
lot produkcijas vērtības pieaugumu (samazinājumu) konkrēta faktora re
zultātā ar produkcijas vērtības absolūto pieaugumu (samazinājumu):

AMW) : x 100 un Apqip) : Apq X 100.
Izmantojot iepriekš aprēķinātos rādītājus uzņēmumā, aprēķināsim 

katra faktora ietekmi uz ražotās produkcijas vērtības absolūto pieaugu
mu: 1350 : 1890 x 100 = 71.4%; 540 : 1890 x 100 = 28.6%.

Aprēķina rezultāti parāda, ka ražotās produkcijas vērtība tās fiziskā
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apjoma pieauguma rezultātā palielinājās par 71.4% un cenu pieauguma 
rezultātā — par 28.6 % jūnijā salīdzinājumā ar martu.

Kopindeksu savstarpējās matemātiskās sakarībās liela nozīme ir in
deksu svariem. Savstarpēji saistīto parādību kopindeksi ir matemātiski 
saistīti tikai tad, ja faktorālo indeksu svēršanā ir ievērots vispārīgais prin
cips par kvantitatīvo parādību svēršanu ar bāzes perioda svariem un kvali
tatīvo parādību svēršanu ar pārskata perioda svariem. Tādā gadījumā, rei
zinot divus faktorālos indeksus, matemātiski saistās to attiecīgie skait
liskie lielumi un rodas iespēja izveidoties trešajam, formas un ekonomis
kā satura ziņā rezultatīvam indeksam. Ja nav ievēroti šie noteikumi, tad 
savstarpējās matemātiskās sakarības nepastāv.

Savstarpējās matemātiskās sakarības starp indeksiem un indeksu ab
solūtām starpībām rada iespēju aprēķināt katra faktora ietekmi uz eko
nomiskās parādības pieaugumu (samazinājumu) ne tikai par visu produk
ciju, bet arī par atsevišķiem produkcijas veidiem.

Atsevišķam produkcijas veidam vērtības pieaugumu (samazinājumu) 
pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu un, tai skaitā divu fak
toru rezultātā, aprēķina šādi:

A P,  = <7iPi '  %Po>
tai skaitā:
• produkcijas fiziskā apjoma izmaiņas ietekmē —

A„9(,) = ( ? , - ? o) x  Po

• cenu izmaiņas ietekmē —

\ q w = ( p l - P o ) x <lv

Izmantojot 1. tabulas datus, aprēķināsim ražotās tējas vērtības pie
augumu jūnijā salīdzinājumā ar martu: Apq =  840 -  400 = 440 Ls,

tai skaitā tējas vērtības pieaugumu:
• fiziskā apjoma izmaiņu rezultātā

Apq(q) = (2000 -  1000) : 0.40 = 400 Ls;
• cenas izmaiņu rezultātā Apq(p) = (0.42 -  0.40) x 2000 = 40 Ls.
Rezultāti liecina, ka fiziskā apjoma pieauguma rezultātā tējas vērtība

pieaugusi par 90.9% un cenu pieauguma rezultātā — par 9.1%.
Analogi produkcijas vērtības kopindeksam, kura skaitītāju un saucēju 

veido divu reizinātāju izteiksme un formulā nav svaru, aprēķina:
> ražošanas izmaksu kopindeksu (ražošanas izmaksas zq ir produk

cijas vienības pašizmaksas z  reizinājums ar produkcijas daudzumu 
naturālā izteiksmē q ):
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= Z M l .
* “ E W

>  darba laika kopindeksu (produkcijas ražošanai izlietotais darba 
laiks tq ir produkcijas vienības ražošanai izlietotā darba laika 
daudzuma (cilvēkstundās, cilvēkdienās t) reizinājums ar saražotās 
produkcijas daudzumu naturālā izteiksmē q ):

, = Y m _
,q E ^ o ’

>  kopražas kopindeksu (kopraža rP ir kultūraugu [graudaugu, 
cukurbiešu, kartupeļu u. c.] ražības r reizinājums ar sējumu platību 
P ): (2. tabula).

i  -

" "  E ^  ’

Bez tam ir kopindeksi, kuros indeksējamo informāciju par kopas 
atsevišķām vienībām var tieši iegūt un summēt, tāpēc īpašs samērotājs 
nav vajadzīgs. Līdzīga situācija rodas arī tad, kad jāaprēķina kopindekss 
vienāda tipa kvantitatīvām parādībām, kuru veidojošie elementi izpaužas 
skaita vai teritoriālajās vienībās.

Kā tādus var, piemēram, minēt:
> strādātāju skaita kopindeksu:

/
’ X ?

kur Tx un TQ — dažādos uzņēmumos, cehos, iecirkņos strādātāju 
skaits (cilvēku skaits) pārskata un bāzes periodos;

> sējumu platību kopindeksu:

1
'  2 ' ’. '

kur Pj un P0 — dažādu vienāda tipa kultūraugu sējumu platības (ha) 
pārskata un bāzes periodos.

Atsevišķos gadījumos var izveidot un lietot arī samērotāju nesaturo
šu fiziskā apjoma kopindeksu:

_ E<?i
? “ E 9 o’
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kur q ir viendabīgas, vienās un tajās pašās mērvienībās izteiktas pro
dukcijas naturālais daudzums, kas ražots dažādos uzņēmumos, realizēts 
dažādos tirgos utt.

Turpretī kvalitatīvu parādību pētīšanā kopindeksiem vienmēr jāsa
tur ari samērotājs jeb svars. Ievērojot teikto, izveido citu saliktu kvali
tatīvu ekonomisko parādību — pašizmaksas, darbietilpības, ražības un 
citus kopindeksus, kas izteic šo parādību faktiskās vai plānotās pārmaiņas 
(2. tabula).

Darba ražīguma līmenis (laika vienībā ražotās produkcijas daudzums) 
ir apgriezts lielums produkcijas darbietilpībai. Tāpēc arī darba ražīguma 
indekss ir darbietilpības indeksa apgriezts lielums. Apzīmējot darba ražī
gumu ar v, var rakstīt, ka individuālais darba ražīguma indekss

.  1  t n

h h
bet darba ražīguma kopindekss kur

V _ E ^ ’
t — darbietilpība (1 vienības ražošanai izlietotais darba laika daudzums). 
Matemātiskās sakarības saista arī ražošanas izmaksu, vienības 

pašizmaksas un ražotās produkcijas fiziskā apjoma indeksus:

2 j Z otfo 2 j Z otfl 2 ^ 0  Z„
Šajā gadījumā par fiziskā apjoma indeksa svariem jāņem nevis cenas, 

bet gan bāzes perioda produkcijas vienībās pašizmaksa.
Matemātiskās sakarības ir arī starp šo indeksu absolūtām starpībām:

^ z q  ~  A z q ( z ) A Z ? (J )>

vai
' L W x - ' Z  ZoVo = ( E '  E  Zoq{) + ( % q lZ0 ~  %  q0Z0).

Starp izlietotā darba laika, produkcijas darbietilpības un produkcijas 
fiziskā apjoma indeksiem pastāv šāda matemātiskā sakarība:

E ^ i  _ ļ / i g ļ  E ^ o
E fo9o E fo<7, E ^ o  ’ 

kur fiziskā apjoma indeksa svari ir produkcijas vienības darbietilpība 
bāzes periodā.
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Ekonomisko parādību galvenie kopindeksi
2. tabula

o

Indeksa
nosaukums

Indeksa
formula

Ko raksturo indekss Ko raksturo 
izteiksme 
I — 100

Ko raksturo indeksa 
absolūtā starpība

A 1 2 3 4
Produkcijas
fiziskā
apjoma
indekss * E<7oA>

Cik reizes izmainījās produkcijas 
vērtība tās fiziskā apjoma izmaiņu 
rezultātā vai cik procentus veido 
produkcijas vērtības augšana 
(samazināšanās) tās fiziskā 
apjoma izmaiņu rezultātā

Par cik procentiem 
palielinājās (sama
zinājās) produkcijas 
vērtība tās fiziskā 
apjoma izmaiņu 
rezultātā

Produkcijas 
vērtības pieaugumu 
(samazinājumu) tās 
fiziskā apjoma 
izmaiņu rezultātā

Cenu
indekss

E m i  
p E  /v/.

Cik reizes izmainījās produkcijas 
vērtība tās cenu izmaiņu rezultātā 
vai cik procentus veido 
produkcijas vērtības augšana 
(samazināšanās) tās cenu izmaiņu 
rezultātā

Par cik procentiem 
palielinājās (sama
zinājās) produkcijas 
vērtība tās cenu 
izmaiņu rezultātā

Produkcijas 
vērtības pieaugumu 
(samazinājumu) tās 
cenu izmaiņu 
rezultātā

Produkcijas 
vērtības 
(preču 
apgrozījum 
a) indekss

_
”  X<7oA>

Cik reizes izmainījās produkcijas 
vērtība vai cik procentus veido 
produkcijas vērtības augšana 
(samazināšanās) pārskata periodā 
salīdzinājumā ar bāzes periodu

Par cik %  
palielinājās 
(samazinājās) 
produkcijas vērtība 
pārskata periodā 
salīdzinājumā ar 
bāzes periodu

Produkcijas 
vērtības pieaugumu 
(samazinājumu) 
pārskata periodā 
salīdzinājumā ar 
bāzes periodu

12. Indeksi



OJ(—k O

A 1 2 3 4
Produkcijas
fiziskā
apjoma
indekss £ ^ 0

*

Cik reizes izmainījās produkcijas 
izmaksas tās fiziskā apjoma izmai
ņu rezultātā vai cik procentus 
veido produkcijas ražošanas 
izmaksu augšana (samazināšanās) 
tās fiziskā apjoma izmaiņu 
rezultātā

Par cik procentiem 
palielinājās (sama
zinājās) produkcijas 
ražošanas izmaksas 
tās fiziskā apjoma 
izmaiņu rezultātā

Produkcijas ražoša
nas izmaksu pie
augumu (samazinā
jumu) tās fiziskā 
apjoma izmaiņu 
rezultātā

Produkcijas 
vienības 
pašizmak
sas indekss

_

1 E z o?i

Cik reizes izmainījās produkcijas 
ražošanas izmaksas produkcijas 
vienības pašizmaksas izmaiņu 
rezultātā vai cik procentus veido 
produkcijas ražošanas izmaksu 
augšana (samazināšanās) tās 
vienības pašizmaksas izmaiņu 
rezultātā

Par cik procentiem 
palielinājās (sama- 
zināj ās)produkcij as 
ražošanas izmaksas 
tās vienības 
pašizmaksas 
izmaiņu rezultātā

Produkcijas ražoša
nas izmaksu pie
augumu (samazinā
jumu) tās vienības 
pašizmaksas 
izmaiņu rezultātā

Ražošanas
izmaksu
indekss

_  E Zl̂ >
^ X zo9o

Cik reizes izmainījās produkcijas 
ražošanas izmaksas vai cik 
procentus veido produkcijas 
ražošanas izmaksu augšana 
(samazināšanās) pārskata periodā 
salīdzinājumā ar bāzes periodu

Par cik procentiem 
palielinājās (sama
zinājās) produkcijas 
ražošanas izmaksas 
pārskata periodā 
salīdzinājumā ar 
bāzes periodu

Produkcijas ražoša
nas izmaksu pie
augumu (samazinā
jumu) pārskata 
periodā salīdzinā
jumā ar bāzes 
periodu

A 1 2 3 4
Produkcijas
fiziskā
apjoma
indekss

’ 'Z % to

Cik reizes izmainījās produkcijas 
ražošanai izlietotais darba laiks 
tās fiziskā apjoma izmaiņu rezul
tātā vai cik procentus veido pro
dukcijas ražošanai izlietotā darba 
laika augšana (samazināšanās) tās 
fiziskā apjoma izmaiņu rezultātā

Par cik procentiem 
palielinājās (sama
zinājās) produkcijas 
ražošanai izlietotais 
darba laiks tās 
fiziskā apjoma 
izmaiņu rezultātā

Produkcijas ražoša
nai izlietotā darba 
laika pieaugumu 
(samazinājumu) tās 
fiziskā apjoma 
izmaiņu rezultātā

Produkcijas 
darbietilpī
bas indekss

II
M

M

Cik reizes izmainījās produkcijas 
ražošanai izlietotais darba laiks 
tās darbietilpības izmaiņu rezultā
tā vai cik procentus veido pro
dukcijas ražošanai izlietotā darba 
laika augšana (samazināšanās) tās 
darbietilpības izmaiņu rezultātā

Par cik procentiem 
palielinājās (sama
zinājās) produkcijas 
ražošanai izlietotais 
darba laiks tās 
darbietilpības 
izmaiņu rezultātā

Produkcijas ražoša
nai izlietotā darba 
laika pieaugumu 
(samazinājumu) tās 
darbietilpības 
izmaiņu rezultātā

Izlietotā 
darba laika 
indekss

_  I>,*i

Cik reizes izmainījās produkcijas 
ražošanai izlietotais darba laiks 
vai cik procentus veido produk
cijas ražošanai izlietotā darba 
laika augšana (samazināšanās) 
pārskata periodā salīdzinājumā ar 
bāzes periodu

Par cik procentiem 
palielinājās 
(samazinājās) 
produkcijas 
ražošanai izlietotais 
darba laiks 
pārskata periodā 
salīdzinājumā ar 
bāzes periodu

Produkcijas 
ražošanai izlietotā 
darba laika pie
augumu (samazi
nājumu) pārskata 
periodā
salīdzinājumā ar 
bāzes periodu
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Matemātiskās sakarības ir arī starp šo indeksu absolūtām starpībām:
A „ = A , ?(()+A ,9(9), v a i

E ^ . = ( E m  -E * « ? i)+ ( E ^ o  - E  Vo)-
Indeksu savstarpējās sakarības metodi mēdz lietot arī tad, kad indek

su tiešā aprēķināšana ir sarežģīta un var radīt kļūdainus rezultātus. Šādos 
gadījumos labāk ir par sākotnējo materiālu izmantot divus citus jau gata
vus indeksus, kuru ticamība ir pietiekami augsta, un ir pamats uzskatam, 
ka precīzs būs arī to reizināšanas vai dalīšanas ceļā aprēķinātais trešais 
indekss. Tāpēc arī darba ražīguma indeksu, kuru tiešā aprēķināšana ir 
visai sarežģīta un var izrādīties kļūdaina, dažkārt ir lietderīgi aprēķināt, 
dalot produkcijas fiziskā apjoma indeksu ar strādātāju skaita indeksu.

Piemēram, ir zināms, ka strādnieku skaits kādā periodā salīdzinājumā 
ar iepriekšējo periodu samazinājies par 5% (IT = 0.95), bet ražotās pro
dukcijas fiziskais apjoms palielinājies 1.25 reizes (Iq = 1.25), bez attiecī
gas tiešas sākotnējās informācijas iegūšanas var aprēķināt šādus ekono
miskās analīzes ziņā svarīgus kvalitatīvu parādību pārmaiņas izteicošus 
indeksus:

darba ražīguma indeksu
/y = l q ; ī T =  1.25 : 0.95 =  1.316 x 100 = 131.6%;

darbietilpības indeksu
It =  IT :Iq =  0.95 : 1.25 =  0.76 x 100 = 76%.

Teritoriālie indeksi

Statistikas praksē bieži rodas vajadzība salīdzināt sociāli ekonomisko 
parādību līmeņus dažādās valstīs, rajonos, tas ir, aprēķināt teritoriālos in
deksus.

Analogi indeksiem, kas izsaka saliktu kvalitatīvu parādību dinamiku, 
respektīvi, relatīvās pārmaiņas laikā, var izveidot formulas šo parādību 
teritoriālai salīdzināšanai, piemēram, kultūraugu ražības līmeņa salīdzi
nāšanai dažādos rajonos. Šādas konstrukcijas indeksus statistikā vispāri
noši mēdz saukt par teritoriālajiem indeksiem.

Veidojot teritoriālos indeksus, jāizlemj jautājums par indeksa sva
riem. Ja a rp A unp B apzīmē noteiktu preču cenas A un B rajonos, bet ar 
qA un qB — šo preču pārdoto daudzumu, var izveidot teritoriālos cenu 
indeksus, par cenu statistiskajiem svariem (samērotājiem) abos rajonos 
ņemot vienādus pārdoto preču daudzumus:
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• rajonā A vai rajonā B pārdoto preču daudzumu qA vai qB\
• standartizētu pārdoto preču daudzumu qs
Standartizēto svaru metodei raksturīgs ir tas, ka indeksējamā lieluma 

nozīmi sver nevis ar svariem, kas raksturo vienu rajonu, tirgu, nozari, bet 
ar svariem, kas raksturo republiku, pilsētu, kuros atrodas salīdzināmie ra
joni, tirgi.

Līdz ar to iespējams izveidot cenu teritoriālos indeksus trijos varian
tos:

• par svariem ņemti pārdoto preču daudzumi A rajonā

p ( A )  ~  v* ’
Z j P b^ a

• par svariem ņemti pārdoto preču daudzumi B rajonā

i _  ^ j P a ^ b  .

p ( B )  ~  v  ’
Z j P bVb

• par svariem ņemti standartizētie (rajonā A un B) pārdoto preču 
daudzumi

L Z P aU a +<?b)
'  ' Z P b ^ a + ' I b ) '

Ja indeksu svari ir dažādi (pārdoto preču daudzumi A rajonā, B rajo
nā, standartizētie), tad aprēķināto cenu teritoriālo indeksu skaitliskie lie
lumi būs atšķirīgi. Tāpēc, lai iegūtu vienotu secinājumu, ieteicams aprē
ķināt ģeometrisko vidējo no diviem teritoriālajiem indeksiem, tas ir, iz
mantot Fišera ideālā indeksa formulu. Statistiskajā analīzē indeksi jālieto 
kompleksi un attiecīgi jāpamato teritoriālā indeksa varianta izvēles 
atbilstība konkrētajam analīzes mērķim.

Vidējie indeksi

Bez agregātindeksiem statistikā lieto arī citu indeksu formu — vidē
jos svērtos indeksus. Tos aprēķina, ja esošā informācija neļauj aprēķināt 
agregātindeksu.

Lai aprēķinātu agregātindeksu, jābūt sākotnējai informācijai par pa
rādības tiešajiem lielumiem absolūtā izteiksmē atsevišķi par katru in
deksējamā elementa un samērotāja vienību. Praksē tas ne vienmēr ir
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iespējams. Piemēram, lai aprēķinātu cenu agregātindeksu, jāzina bāzes 
un pārskata perioda cenas p Q un p v  kā ari pārskata periodā pārdotie 
katras preces daudzumi q r  Noorganizēt šādas plašas un individualizētas 
informācijas vākšanu praktiski nav iespējams un ari nav lietderīgi. Tas 
ievērojami palielinātu uzskaites darbu un tā izmaksas. Šī iemesla dēļ cenu 
indeksu pārveido vidējā indeksa formā, kas praktiskajām vajadzībām ir 
daudz piemērotāka.

Vidējo indeksu formas ir dažādas. Visvairāk lietotie un ekonomiski 
vispamatotākie ir:

aritmētiskais vidējais indekss;
❖ harmoniskais vidējais indekss.
Vidējais indekss — indekss, kurš ir aprēķināts kā vidējais lielums no 

individuāliem indeksiem.
Aritmētiskais vidējais indekss ir individuālo indeksu svērtais aritmē

tiskais vidējais.
Aritmētiskais vidējais indekss ir identisks agregātindeksam, ja par 

individuālo indeksu svariem ir agregātindeksa saucēja saskaitāmie. Līdz 
ar to pēc aritmētiskā vidējā indeksa formulas aprēķinātais lielums būs 
vienāds ar agregātindeksa lielumu. Lai agregātindeksu pārveidotu par 
aritmētisko vidējo indeksu, agregātindeksa skaitītājā esošo indeksējamā 
elementa nozīmi aizstāj ar individuālā indeksa un indeksējamā elementa 
saucēja reizinājumu. Lai aprēķinātu produkcijas fiziskā apjoma indeksu, 
skaitītāja lielumu iegūst, reizinot atsevišķu produkcijas veidu fiziskā apjo
ma individuālo indeksu iq ar šī produkcijas veida vērtību bāzes periodā

‘hPo = x % Po = —  x q0Po- 
%

Līdz ar to produkcijas fiziskā apjoma agregātindekss iegūst šādu 
veidu:

; . 'Zi'VoPo 

1 X<7oPo ’
Šādi pārveidotu indeksu sauc par aritmētisko vidējo indeksu tāpēc, ka 

tā aprēķināšanas gaita ir tāda pati kā aritmētiskā vidējā lieluma aprēķi
nāšanas gaita. Individuālos indeksus i var uzskatīt par variantēm x, bet 
lielumu q{p Q par svariem/. ^ ^

Ņemot vērā, ka attiecība v-,0 0 raksturo atsevišķa produkcijas veida 
2 > o P o
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īpatsvaru (daļu) kopējā produkcijas apjomā bāzes periodā (w0), produk
cijas fiziskā apjoma aritmētiskais vidējais indekss iegūst šādu veidu:

I -  £ ' > 0  
? "  2 > 0 ■

Izmantojot 1. tabulas datus, aprēķināsim produkcijas fiziskā apjoma 
aritmētisko vidējo indeksu (3. tabula).

3. tabula
Ražotās produkcijas daudzums un individuālie indeksi uzņēmumā

(nosacīti dati)
Prece Produkcijas 

vērtība, Ls
Produk

cijas
vērtības

struktūra
martā

Individuālie
indeksi

Jūnijā ražotās 
produkcijas 

vērtība marta 
cenās, Ls

marts jūnijs fiziskā
apjoma

cenu

<?oPo 9iPi ^0 V \  x 9oPo
A 1 2 3 4 5 6 7

leja,
pac. 400 840 0.095 2.00 1.05 800 800

Kafija,
pac. 3600 5000 0.857 1.25 1.111 4500 4500

Cepumi,
kg-

200 250 0.048 1.25 1.000 250 250

Kopā 4200 6090 1.0 — — 5550 5550

Produkcijas fiziskā apjoma aritmētiska vidējā indekss:
• ja svari ir produkcijas vērtība bāzes periodā
_ 2.002^400+ 1̂ .25x3600+j.25x200 _ 5550 _ ļ 321xlQQ _ 132 ļ%;

" 400 + 3600 + 200 4200
• ja svari ir atsevišķu produkcijas veidu īpatsvari bāzes periodā
; = 2.00^0.095 + 1,25x0.857 + Ļ25_xOQ48 g 1321xļ0() s  m  1%
’ 0.095 + 0.857 + 0.048

Aritmētiskā vidējā indeksu praksē parasti lieto, lai aprēķinātu kvan
titātes (daudzuma) rādītāju kopindeksus, kā arī darba ražīguma kop- 
indeksu:

315



Zigrīda Goša. Statistika

j  _  ... E ^

E ^ i  X r i ’

kur iv — darba ražīguma individuālais indekss;
— produkcija ražošanai izlietotais darba laiks pārskata periodā.

4. tabula
Produkcijas ražošanai izlietotais darba laiks uzņēmumā 

(nosacīti dati)
Produkcijas

veidi
Izlietotais darba laiks 

pārskata periodā 
(cilvēkstundās) t xq x

Darba ražīguma 
individuālie 

indeksi iv
K x

A 500 1.10 550
B 750 1.04 780
C 1250 0.96 1200

Kopā 2500 — 2530

Darba ražīguma aritmētiskā vidējā indekss ir:
1.10x500 + 1.04x750 + 0.96x1250 2530 ,

Iv = ------------------------------------------- = -------= 1.012x 100 = 101.2%.
500 + 750 + 1250 2500

Darba ražīgums uzņēmumā pieaudzis par 1.2% (101.2% -  100%). 
Apskatījām aritmētiskā vidējā indeksa aprēķināšanu, bet vidējo izmai

ņu analīzē var izmantot ari citus vidējo indeksu veidus: svērto un nesvērto 
ģeometrisko vidējo, harmonisko vidējo.

Kvalitatīvo rādītāju (cenas, pašizmaksas utt.) indeksus aprēķina pēc 
harmoniskā vidējā vai ģeometriskā vidējā formulas.

Vispirms apskatīsim nesvērto vidējo indeksu aprēķināšanas metodes: 
<- nesvērtais ģeometriskais vidējais ir «-tās pakāpes sakne no n indi

viduālo indeksu reizinājuma, piemēram, no cenu individuālo in
deksu reizinājuma

h  = V‘pixi**xfi*x - x k -
kur ip — atsevišķa produkcijas veida individuālais cenu indekss. 
Piemēram,

Ip = 4/1.105x1.122x1.032x1.057 = 4/1.3524 = 1.078x100 = 107.8%
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nesvērto harmonisko vidējo aprēķina pēc formulas, piemēram, cenu

2 fi = 1 lpi
kur n — cenu individuālo indeksu skaits.
Piemēram,

I p = — ----------j— - — -----------—  = 1.078x100 = 107.8%.

1.105 + 1.122 + 1.032 + 1.057
Vidēji cenas pieauga par 7.8% (107.8% -  100%).
Sociāli ekonomisko procesu analizē bieži izmanto svērto harmonisko 

vidējo indeksu.
Harmoniskais vidējais indekss ir individuālo indeksu svērtais harmo

niskais vidējais. Harmoniskais vidējais indekss ir identisks agregātindek- 
sam, ja par individuālo indeksu svariem ir agregātindeksa skaitītāja sa
skaitāmie. Lai agregātindeksu pārveidotu par harmonisko vidējo indeksu, 
agregātindeksa saucējā esošo indeksējamo elementa nozīmi aizstāj ar in
deksējamā elementa skaitītāja nozīmes un individuālā indeksa dalījumu. 
Piemēram, lai aprēķinātu cenu indeksu, saucēja lielumu iegūst, dalot 
atsevišķa produkcijas veida vērtību pārskata periodā q ]p ļ ar šī produkci
jas veida cenu individuālo indeksu ip:

n n  -  n n  . Px _ P\Q\
Potfl Pltfl ■

Po h

Līdz ar to cenu agregātindekss iegūst šādu veidu:

j  ' Z p m  '

■ v M  
iP

Šādi pārveidotu indeksu sauc par harmonisko vidējo indeksu tāpēc, 
ka tā aprēķināšanas gaita ir tāda pati kā harmoniskā vidējā lieluma aprē
ķināšanas gaita (skat. 6. nodaļu).

Izmantojot 3. tabulas datus, aprēķināsim cenu harmoniskā vidējā in
deksu:

840 + 5000 + 250 6090 , iri„
L  = = ------= 1-097x100 = 109.7%.
p 840 5000 250 5550

1.05 1.111 1.000
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Cenu dinamiku rūpniecībā un tirdzniecībā var aprēķināt, ja ir zināms 
cenu pieaugums vai samazinājums pārskata periodā salīdzinājumā ar bā
zes gadu un preču apgrozījums (vai ražoto preču vērtība) pārskata perio
dā (5. tabula).

5. tabula
Preču apgrozījums veikalā pārskata periodā 

(nosacīti dati)
Preču
grupas

Preču apgrozījums 
(tūkst. Ls) q ]p l

Cenu pārmaiņas 
salīdzinājumā ar bāzes 

periodu (%)

Cenu individuālie 
indeksi i

A 4410 - 2 0.98
B 1000 — 1.00
C 2163 +3 1.03

Cenu harmoniskais vidējais indekss ir:
_ Z P ļg i _ 4410 + 1000 + 2163 _ 7573 

" y  P\ci\ 4410 t 1000 | 2163 7600 
^  0.98 1.00 1.03

0.996x100 =99.6%.

Vidējos indeksus plaši izmanto vērtspapīru tirgus analīzē.
Izvirzot jautājumu par agregātindeksu aizstāšanu ar vidējo indeksu, 

jāņem vērā šī uzdevuma teorētiskā un praktiskā puse. Teorētiski vidējā in
deksā (pēc izvēles — gan aritmētiskā, gan harmoniskā vidējā indeksā) var 
pārveidot jebkura veida samērotāju saturošu agregātindeksu, taču prak
tiski to darīt ir vērts tikai tad, ja indeksa pārveidošanas rezultātā atviegli
nās (palētinās) ar indeksa aprēķināšanu saistītais darbs (galvenokārt sā
kotnējās informācijas uzkrāšanai un tās piemērošanai indeksa formulai).

12.4. Indeksu bāzes un svaru izvēle

Indeksu svaru un salīdzinājuma bāzes izvēle ir divi svarīgākie meto
doloģiskie jautājumi indeksu sistēmas veidošanā. Lai pētītu sociāli 
ekonomisko parādību dinamiku, lieto indeksu sistēmas.

Par indeksu sistēmu sauc secīgi veidotu indeksu rindu. Tādas sistē
mas raksturo izmaiņas, kuras notikušas ar pētāmo parādību pētīšanas pe
rioda laikā. Ja indeksus izmanto sabiedrisku parādību dinamikas
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pētīšanai, indeksu rindas būtība ir analogas augšanas tempu rindām. 
Indeksu sistēmas, tāpat kā augšanas tempi atkarībā no salīdzinājuma bā
zes var būt:

❖ bāzes indeksu sistēma;
■o- ķēdes indeksu sistēma.
Bāzes indeksu sistēma — secīga indeksu rinda, kas aprēķināta vienai 

sociāli ekonomiskai parādībai ar pastāvīgu salīdzinājuma bāzi, tas ir, visu 
indeksu saucējā ir indeksējamais lielums bāzes periodā.

Ķēdes indeksu sistēma — indeksu rinda, kas aprēķināta vienai sociāli 
ekonomiskai parādībai ar mainīgu salīdzinājuma bāzi, tas ir, katram nā
kamajam indeksam ir iepriekšējā perioda salīdzinājuma bāze.

Sociāli ekonomiskos un statistiskos pētījumos indeksu sistēmas (bā
zes vai ķēdes) izvēle ir atkarīga no analīzes mērķa. Bāzes indeksi uzska
tāmi raksturo pētāmās parādības kopējo attīstības tendenci, bet ķēdes — 
precīzi parāda līmeņu izmaiņu secību laikā.

Ķēdes un bāzes indeksu sistēmu var veidot individuāliem indeksiem 
un kopindeksiem. Produkcijas vērtības, produkcijas fiziskā apjoma un ce
nu individuālo indeksu sistēmu izveidošana ir vienkārša. Analogi šīm sis
tēmām veido arī citu rādītāju individuālo indeksu sistēmas (6. tabula).

6. tabula
Individuālo indeksu sistēmas

Individuālo indeksu 
nosaukums

Indeksu sistēma
bāzes ķēdes

Vērtības indekss
P A  . P i ° h  . . P A n P A  . Pl Vl  . . P , A

PoVo ’ PoQo ’ ’ P o % P o % ’ P a ’ ’ P n - A n - i

Fiziskā apjoma 
indekss S l - S l - Sjl 

% ' % ’ ’ q„
<?, . <h . <7„
<7o 9i “7,1-i

Cenu indekss
Pl . P l  . . Pn 

Po Po P n -  1

Pl . P l  . . Pn 

P o ’ P l ’ ’ P n - l

Starp ķēdes un bāzes individuāliem indeksiem pastāv šādas sakarības:
• ja ir zināmi ķēdes indeksi, tos reizinot, var iegūt bāzes indeksus

A X*L = £ L v a ilL x «Lx «L = iL ;
Po Pt Po %  <7, <?2 %
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• ja ir zināmi bāzes indeksi, tos dalot, var aprēķināt ķēdes indeksus

Pz . _Pļ_ _  Pl_ vaj . ļļl_ _

Po Pa P\ <7o *?2

Bāzes un ķēdes indeksu sistēmas var izveidot ari agregātindeksiem. 
Vērtības indeksu sistēmai ir šāds veids:
• ķēdes indeksi

£ p i g i . X  P i< h , X p a

X po4o ’ X p ^ i ’ ’ X p -.-^„-i ’

• bāzes indeksi

E P i g ļ  . . . S m ,l

Po*7o X  Pn?o

Indeksu sistēmas veidošana, piemēram, cenu vai fiziskā apjoma in
deksu veidošana atšķiras no iepriekš apskatītajām indeksu sistēmām. Tas 
ir saistīts ar to, ka šo indeksu sistēmas veidošanā var lietot pastāvīgos un 
mainīgos svarus.

Indeksu sistēma a r pastāvīgiem svariem ir vienas sociāli ekonomis
kas parādības kopindeksu sistēma, kur visiem indeksiem ir viena un tā paša 
perioda svari. Pastāvīgie svari ļauj izslēgt struktūras izmaiņas ietekmi uz 
indeksa lielumu.

Piemēram, produkcijas fiziskā apjoma:
• bāzes indeksu sistēma ar pastāvīgiem svariem p 0 ir šāda

X ? o A > ’ E ^ o P o ’

• ķēdes indeksu sistēma ar pastāvīgiem svariem p Q ir šāda

X ^ P o  . . . X ‘?»Po

X<7oPo ’ E ^ .P o  ’ ’ X ^ - iP o

Indeksu sistēma ar mainīgiem svariem ir vienas sociāli ekonomiskas 
parādības kopindeksu sistēma, kur katrs nākamais indekss ir svērts ar kā
da cita perioda svariem. Mainīgie svari ir pārskata perioda svari. Izveido
jot indeksu sistēmu ar mainīgiem svariem, jāņem vērā, ka tajos mainās 
tikai svaru periods, bet svaru saturs nemainās. Pie tam svaru maiņa (da
žādība) attiecas uz visu indeksu rindu, bet nevis uz atsevišķu šīs rindas in
deksu. Viena indeksa ietvaros skaitītājā un saucējā svari ir vienādi.
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Piemēram, cenu:
• bāzes indeksu sistēma ar mainīgiem svariem q ir šāda

2 . . E m ,

X p 09i ’ ' Z poVi  ’ ’

Šīs sistēmas elementi ir indeksi — deflatori, kuri nepieciešami, lai 
pārrēķinātu nacionālo kontu sistēmas rādītājus salīdzināmās cenās.

• ķēdes indeksu sistēma ar mainīgiem svariem q ir šāda

E p a . E p „<?„

S ^ P l?2 ’ ’ T jP n -tfn  

Indeksu sistēmas ar mainīgiem svariem atsevišķus indeksus izmanto, 
lai pārskata perioda vērtības rādītājus pārrēķinātu iepriekšējā perioda ce
nās.

Citu rādītāju kopindeksu sistēmas veido analogi.
Starp ķēdes un bāzes agregātindeksiem pastāv tādas pašas sakarī

bas, kā starp individuāliem indeksiem:
• ja ir zināmi ķēdes indeksi ar pastāvīgiem svariem (izņemot vērtības 

indeksus), tos reizinot, var iegūt bāzes indeksus
„  E ^ P o  „  E ^ P o  E ^ P o

5 > o P o  E<?iPo Y j ^ - P n E ^ oP o

vai

E p > ^ i E p 2 ^ 2  _  ^ j P ī t f i  

Ep<>9o E P i? i  E P o ^ o ’

• ja ir zināmi bāzes indeksi ar pastāvīgiem svariem (izņemot vērtības 
indeksus), tos dalot, var aprēķināt ķēdes indeksus

E p - g - . =  !>«<?,, vai =

E ^ o £ P i<7i

Šai ķēdes un bāzes indeksu matemātiskajai sakarībai ir liela praktiska 
nozīme. Sakarība nav spēkā, ja indeksiem ir mainīgi svari, t. i.,

1 P A  ,,  E P 2 9 2  E P 2 9 2  

V, SPo<7, Ep.<?2 E  Po42 '

Atkarībā no analīzes konkrētajiem uzdevumiem izvēlas attiecīgo in
deksu sistēmas variantu. Bāzes indeksus lieto parādības pārmaiņu pētīšanai
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ilgstošā laika periodā. Ķēdes indeksi raksturo parādības īslaicīgu opera
tīvo maiņu. Mainīgu svaru indeksi reālāk nekā pastāvīgo svaru indeksi at
spoguļo pētāmās parādības pārmaiņu saturu un sabiedrisko nozīmīgumu, 
jo tajos parasti lieto pārskata periodu svarus, kas atbilst parādības paš
reizējam, faktiskajam stāvoklim. Pastāvīgo svaru indeksiem šīs īpašības 
nav, tāpēc, ja svari ilgu laiku paliek nemainīgi, tie noveco un padara aprē
ķinātos indeksus daļēji formālus.

12.5. Laspeiresa un Paašē indeksi, Fišera ideālais indekss

Tirgus ekonomikā starp kvalitātes rādītāju indeksiem īpaša vieta ir 
cenu indeksam. Cenu indeksa galvenā nozīme ir preču cenu dinamikas no
vērtējums. Bez tam cenu indekss ir inflācijas rādītājs makroekonomikas 
pētījumos. Cenu indeksus lieto, lai iekšzemes kopproduktu, nacionālo 
ienākumu u. c. rādītājus faktiskajās cenās pārrēķinātu salīdzināmās ce
nās.

Cenu indeksi nepieciešami divu uzdevumu risināšanai:
> inflācijas procesu dinamikas attēlošanai;
> svarīgāko nacionālo kontu vērtības rādītāju faktiskajās cenās pārrē

ķināšanai salīdzināmās cenās, lai pētītu sociāli ekonomisko parādī
bu dinamiku.

Šo atšķirīgo uzdevumu realizācijai izmanto divus indeksu tipus: 
cenu indeksu;

«S- indeksu — deflatoru.
Vācu statistiķis G. Paašē ieteica cenu indeksu aprēķināt pēc formulas:

_ ļ> ig ļ  
'  S M i '

Vācu zinātnieks E. Laspeiress ieteica cenu indeksu aprēķināt pēc 
formulas:

ļ  Z figo  
p % p 0% '

Abos indeksos indeksējamais lielums ir cenas. Paašē cenu indeksā 
svari ir produkcijas daudzums pārskata periodā, bet Laspeiresa cenu 
indeksā — produkcijas daudzums bāzes periodā.

Izmantojot 1. tabulas datus, aprēķināsim cenu indeksus:
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P&3SC
7 = 0.42X2000 + 2.00X2500 + 0.50X500 = 6090 =1 Q97X100 = 1097% 
p 0.40x2000 + 1.80x2500 + 0.50x500 5550

Cenas palielinājušās par 9.7%.

Laspeiresa
,  = 0.42X400 + 2.00X3600 + 0.50X200 = 7468 = U 08x l(Q  = nQ g% 
p 0.40x400 + 1.80x3600 + 0.50x200 6740

Cenas palielinājušās par 10.8%.
Kā redzams, Paašē un Laspeiresa cenu indeksu lielumi ir atšķirīgi. 

Lielumu atšķirības ir izskaidrojamas ar indeksu atšķirīgo ekonomisko sa
turu.

Paašē cenu indekss atbild uz jautājumu: par cik procentiem preces 
pārskata periodā kļuvušas dārgākas (lētākas) nekā bāzes periodā.

Laspeiresa cenu indekss parāda, cik reizes bāzes perioda preces kļu
vušas dārgākas (lētākas) sakarā ar cenu pārmaiņu pārskata periodā.

Praksē Paašē cenu indekss inflācijas tempu zināmā mērā samazina, 
bet Laspeiresa cenu indekss — paaugstina.

Lai aprēķinātu Paašē cenu indeksu, izmantojot pārskata perioda sva
rus, nepieciešams katru gadu (katru ceturksni, katru mēnesi) savākt un 
apkopot ievērojamu informācijas apjomu svaru sistēmas veidošanai. Šis 
darbs ir saistīts ar lielu darba laika, materiālo un darbaspēka resursu pa
tēriņu.

Lai aprēķinātu Laspeiresa cenu indeksu, izmanto bāzes perioda sva
rus un tie paliek nemainīgi zināmu laika periodu, piemēram, divus vai vai
rākus gadus.

Jāatzīmē, ka cenu indeksam ir zināma nosacītības pakāpe. Tas vis
pirms ir saistīts ar to, ka, aprēķinot Laspeiresa indeksu, ņem vērā nevis vi
sas produkcijas kopas, bet tikai atsevišķu preču — pārstāvju cenu pārmai
ņas. Šīs preces — pārstāvji veido tā saucamo preču grozu, kura sastāvu un 
līdz ar to svaru sistēmu periodiski pārskata, izmaina.

Lai aprēķinātu Laspeiresa cenu indeksu, jāatrisina trīs jautājumi:
> pastāvīgo svaru bāzes gada izvēle;
> svaru termiņa noteikšana, tas ir, cik gadus izmantos svarus bez to 

pārskatāmas;
> indeksu, kuri aprēķināti ar jauniem svariem (pēc to pārskatīšanas), 

sasaistīšana ar iepriekš pastāvošajām cenu indeksu dinamikas rin
dām.
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Eiropas savienības valstis pieņemts cenu indeksa svarus pārskatīt ik 
pēc pieciem gadiem. Pašreiz, sakarā ar būtiskām cenu svārstībām, kas iz
maina produkcijas apjoma struktūru, daudzās valstīs svaru sistēmu pār
skata katru gadu, tas ir, izmanto mainīgu, kustīgu svaru sistēmu. Šī svaru 
sistēma paliek nemainīga visu gadu un to izmanto mēneša vai ceturkšņa 
cenu indeksu aprēķināšanai. Sākot ar jaunu gadu, svarus koriģē.

Viens no svarīgākajiem cenu statistikas rādītājiem, kuru plaši izman
to valsts sociāli ekonomiskajā politikā, ir patēriņa cenu indekss (PCI). 
PCI ir rādītājs, kas atspoguļo patēriņa preču un pakalpojumu atlases fik
sēta kopuma (patēriņa groza) vērtības izmaiņu pārskata periodā attiecībā 
pret bāzes gadu. PCI aprēķināšanai izmanto Laspeiresa tipa formulu:

/ = £ —  x w 0,
Po

kur /  — PCI
PļUn/),, — preces vienības cena pārskata un bāzes periodā;
WQ — preces relatīvie svari jeb patēriņa grozā pārstāvēto preču 

īpatsvars kopējos iedzīvotāju izdevumos bāzes gadā.
Iekšzemes kopproduktu un nacionālo ienākumu raksturo ne tikai to 

apjoms faktiskajās cenās, bet ari indekss — deflators. Deflators — ražo
tās produkcijas un pakalpojumu cenu un tarifu izmaiņas pārskata periodā 
attiecībā pret bāzes periodu.

Indeksa — deflatora aprēķināšanai izmanto Paašē tipa formulu:

j  2 > .g ,

Indeksa — deflatora svari katru gadu mainās (qx — produkcijas dau
dzums pārskata gadā). Līdz ar to svarīga indeksa īpatnība ir tā, ka to 
nevar izmantot cenu dinamikas salīdzinošam vērtējumam, piemēram, par 
1998. un 1999. gadu. Indeksi — deflatori parāda attiecību starp produk
cijas vērtību faktiskajās cenās pārskata periodā un tās vērtību bāzes pe
rioda cenās.

Jau iepriekš tika uzsvērts, ka visus indeksus var iedalīt divās grupās: 
indeksi, kurus aprēķina, izmantojot bāzes perioda svarus (Laspei
resa formula);

❖ indeksi, kurus aprēķina, izmantojot pārskata perioda svarus (Paašē 
formula).

Pamatojoties uz šiem diviem indeksu veidošanas variantiem, Fišers
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piedāvāja aprēķināt ģeometrisko vidējo no diviem agregātindeksiem,
nosaucot to par ideālo formulu (7. tabula).

7. tabula
Laspeiresa, Paašē un Fišera indeksi

Indeksa nosaukums Fiziska apjoma indeksi Cenu indeksi
Laspeiresa indeksi (ar 
bāzes perioda svariem)

M
M

® 
—

O 
o

Paašē indeksi (ar 
pārskata perioda 

svariem)

S a ?.
'Z P oVi

Fišera ideālā formula
2 , 4 oPi

vE'j'oPo ŽVoPo 'Z^Po

Apskatīsim Laspeiresa un Paašē indeksu galvenās īpašības. Lai 
jautājumu varētu vieglāk apskatīt, izmantosim šādus apzīmējumus:

I p un I p — cenu un fiziskā apjoma indeksi ar pārskata perioda 
svariem (Paašē indeksi);

I Lp un /'• — cenu un fiziskā apjoma indeksi ar bāzes perioda svariem 
(Laspeiresa indeksi).

Pirmā īpašība
Produkcijas vērtības indekss nav vienāds ar Laspeiresa fiziskā apjo

ma indeksa un Laspeiresa cenu indeksa reizinājumu un nav vienāds ar 
Paašē fiziskā apjoma indeksa un Paašē cenu indeksa reizinājumu.

I L x I Ln * / un / '  x / f #  / .q p  pq  q p  pq

Otrā īpašība
Produkcijas vērtības indekss ir vienāds ar Laspeiresa fiziskā apjoma 

un Paašē cenu indeksa reizinājumu vai Paašē fiziskā apjoma un Laspeire
sa cenu indsksa reizinājumu:

l L x 1 p = l pa x I L = l .q p  q p  pq

Trešā īpašība
Paašē cenu indekss ir vienāds ar produkcijas vērtības indeksa un
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Laspeiresa fiziskā apjoma indeksa dalījumu:

Ceturtā īpašība
Ja ir zināmi individuālie cenu indeksi ip , tad Laspeiresa cenu indeksu 

aprēķina pēc formulas:

J L  _  S  _  S  (P Po<?Q

p Epo^ū 2po<7o
Piektā īpašība
Ja ir zināmi individuālie fiziskā apjoma indeksi iq , tad Laspeiresa 

fiziskā apjoma indeksu aprēķina pēc formulas:

j l  ZPo<7. Z v P o g o

" Z P o ^ o  E P o ^ o

Sestā īpašība
Ja ir zināmi individuālie cenu indeksi ip , tad Paašē cenu indeksu ap

rēķina pēc formulas:

[P = ļ P A  = EvPo«?,
'  I P A  £ p o ? i

Septītā īpašība
Ja ir zināmi individuālie fiziskā apjoma indeksi i , tad Paašē fiziskā 

apjoma indeksu aprēķina pēc formulas:

jp  .. i ™  ... S v P i 1?o

’ E P i^ o  £ p ,<7o

Amerikāņu ekonomists I. Fišers uzskata, ka cenu indeksu un fiziskā 
apjoma indeksu vajag aprēķināt pēc ģeometriskā vidējā formulas (7. ta
bula). Fišera cenu indekss ir vienāds ar kvadrātsakni no Laspeiresa un 
Paašē cenu indeksu reizinājuma. Bet Fišera fiziskā apjoma indekss ir 
vienāds ar kvadrātsakni no Laspeiresa un Paašē fiziskā apjoma indeksu 
reizinājuma.

Izmantojot iepriekš aprēķinātos Paašē un Laspeiresa cenu indeksus, 
aprēķināsim Fišera cenu indeksu:

Ip = >/1.097x1.108 =>/1.2155 =1.102x100 = 110.2%.

Indeksu ģeometriskā vidējā formai ir ievērojams trūkums: tai nav
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konkrēta ekonomiska satura. Atšķirībā no Laspeiresa un Paašē indek
siem starp Fišera indeksa skaitītāju un saucēju neparāda reālu ekonomiju 
(vai zaudējumus) sakarā ar produkcijas fiziskā apjoma vai cenu izmaiņu.

Fišers šo indeksa aprēķina metodi nosauca par ideālo formulu. For
mulas ideālums vispirms ir tur, ka indekss ir apgriežams laikā, tas ir, pēc 
bāzes un pārskata perioda pārvietošanas iegūtais «apgrieztais» indekss ir 
sākotnējā indeksa lieluma apgrieztais lielums. Šim nosacījumam atbilst 
jebkurš individuālais indekss. Piemēram, cenu indekss ir

bet apgriezto cenu indeksu aprēķina šādi:

—  = E±
K  P> '

Šo divu cenu indeksu reizinājums ir vienāds ar 1:

A x ^  = l.
Pa P\

Šim noteikumam atbilst Fišera ideālais cenu indekss:

EPigo „ EPigi IT Pôo y t
Xa><7o Xa>4i \  Z p r f o % P t f i

Fišera indeksu praksē lieto reti. Visbiežāk to lieto, lai aprēķinātu 
cenu indeksus ilgākam laika periodam un izlīdzinātu produkcijas apjoma 
sastāva un struktūras tendences, kurās notiek būtiskas izmaiņas.

12.6. Vidējo lielumu indeksi
V|

Indeksi ļauj analizēt ne tikai kādas sociāli ekonomiskas paradības, bet 
arī vidējo lielumu izmaiņas, piemēram, vidējā cenu līmeņa izmaiņu.

Grāmatas 6. nodaļā uzsvērts, ka vidējais lielums ir atkarīgs no pētā
mās parādības varianšu lielumiem un no varianšu biežuma struktūras. 
Laika gaitā vienlaikus notiek objektīvas varianšu un kopas struktūras pār
maiņas. Tā rezultātā mainās arī parādības līmeni izteicošais vidējais lie
lums. Statistikas uzdevums ir analizēt un raksturot abu šo faktoru — 
varianšu skaitlisko lielumu un kopas struktūras pārmaiņu ietekmi uz pa
rādības līmeņa maiņu.
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Ar struktūras izmaiņu saprot kopas atsevišķu vienību grupas īpat
svara (daļas) izmaiņu tās kopējā skaitā. Ta vidējā darba samaksa uzņēmu
mā var pieaugt darbinieku darba samaksas pieauguma rezultātā vai augsti 
apmaksātu darbinieku īpatsvara kopējā darbinieku skaita pieauguma re
zultātā. Tā kā rādītāja vidējā lieluma izmaiņu ietekmē divi faktori, 
nepieciešams noteikt katra faktora ietekmes pakāpi uz vidējā lieluma di
namiku.

To var noskaidrot ar indeksu metodi, izveidojot īpašu savstarpēji sais
tītu analītisku intensīvā faktora indeksu sistēmu:

❖ mainīgā sastāva;
❖ pastāvīgā sastāva;
❖ struktūras pārmaiņu ietekmes indeksu.
Indeksu sistēma rada iespēju aprēķināt ne tikai vidējā lieluma relatī

vo pārmaiņu, bet arī absolūto pārmaiņu naturālā vai vērtības izteiksmē 
un šo abu faktoru ietekmi.

Konstruēsim šo indeksu sistēmu, lietojot nodaļā «Vidējie lielumi» 
pieņemtos simboliskos apzīmējumus:

x — pētāmās, resp., indeksējamās parādības varianšu skaitliskās 
nozīmes;

/ — varianšu absolūtie biežumi;
w — varianšu relatīvie biežumi.
Par mainīgā sastāva indeksu sauc indeksu, kas izsaka pētāmās parā

dības vidējo līmeņu attiecību un raksturo vidējā līmeņa kopējās faktiskās 
pārmaiņas pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu:

2 *0/0 _ -  -
. S / o  - . - c

Pētāmās parādības vidējā līmeņa absolūto pieaugumu aprēķina šādi:
A- = *i - - v

Ja aprēķinos izmanto varianšu relatīvos biežumus, tad mainīgā 
sastāva indekss iegūst sekojošu veidu:

_ ļ> iw ,
l x(m.s.) -  V

2 j x 0W0
Indeksā un absolūtā pieaugumā vienlaikus uztver abu vidējā lieluma 

dinamiku veidojošo faktoru ietekmi — gan indeksējamās parādības varian
šu x skaitlisko nozīmi, gan kopas sastāva, resp., struktūras pārmaiņas pār
skata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu.
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Par pastāvīgā (jeb fiksētā) sastāva indeksu sauc indeksu, kas aprēķi
nāts ar nemainīgiem jeb fiksētiem svariem un parāda tikai viena faktora — 
indeksējamās parādības lieluma pārmaiņas pārskata periodā salīdzināju
mā ar bāzes periodu. Kopas struktūra abos periodos (gan bāzes, gan 
pārskata) ņemta nosacīti vienāda. Pēc aprēķina formas pastāvīgā sastāva 
indekss atbilst agregātindeksam ar pārskata perioda svariem:

X *i /1 5 > o /, £ * , / ,  _ _

X / ,  ' 2 / .  ~ 5 > o f l - X' - X°W -

Pētāmās parādības vidējā līmeņa absolūto pieaugumu tikai indeksē
jamās parādības lieluma pārmaiņu rezultātā aprēķina šādi:

= x \ ~  *oor

Ja aprēķinos izmanto varianšu relatīvos biežumus, tad pastāvīgā sa
stāva indekss iegūst sekojošu veidu:

_
2 j X 0WI

Pastāvīgā sastāva indekss un absolūtais pieaugums parāda, par cik 
palielinājies vai samazinājies pētāmās parādības vidējais līmenis sakarā ar 
to, ka pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu mainījušās indek
sējamās parādības varianšu skaitliskās nozīmes.

Par struktūras pārmaiņu ietekmes indeksu sauc indeksu, kas rak
sturo pētāmās parādības struktūras izmaiņas ietekmi uz šīs parādības vi
dējā līmeņa dinamiku. Indeksā uztver tikai viena faktora — kopas struk
tūras pārmaiņas pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu, nosa
cīti pieņemot, ka indeksējamās parādības skaitliskās nozīmes nav mainī
jušās (tās palikušas tādas, kādas tās bija bāzes periodā):

_  2*< > /l . X*o/o _  _
x(str) xo(ī) ■ No

pētāmās parādības vidējā līmeņa absolūto pieaugumu tikai 
parādības struktūras pārmaiņas rezultātā aprēķina šādi:

A?(/) = * 0 (1) ~ X o-

Ja aprēķinos izmanto varianšu relatīvos biežumus, tad struktūras 
pārmaiņu ietekmes indekss iegūst sekojošu veidu:
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Struktūras pārmaiņu ietekmes indekss un absolūtais pieaugums pa
rāda, par cik palielinājies vai samazinājies pētāmās parādības vidējais 
līmenis sakarā ar to, ka pārskata periodā salīdzinājumā ar bāzes periodu 
mainījusies kopas struktūra.

Katrs no minētajiem indeksiem risina konkrētu analīzes uzdevumu, 
bet šie indeksi ir arī savstarpēji saistīti:

1 = / V /
x ( m . s . )  x ( p . s . )  x { s t r . ) '

Mainīgā Pastāvīgā

sastāva = sastāva x

indekss indekss

Savstarpēji saistīti ir arī absolūtie pieaugumi:

= Ax(jr) +
Konkretizējot šīs sistēmas vispārīgo shēmu, izveidosim kvalitatīva 

rakstura faktoriālos indeksus. Vispārīgie simboli x  un /  šajos gadījumos 
pārtop indeksu simbolos, kurus parasti lieto rādītāju apzīmēšanai 
(8. tabula).

Aprēķināsim darba samaksas mainīgā sastāva, pastāvīgā sastāva un 
struktūras pārmaiņu ietekmes indeksus (9. tabula).

9. tabula
Divu kategoriju nodarbināto skaits un to darba samaksa uzņēmumā

(nosacīti dati)

Nodarb. Darba samaksa, Nodarbināto Darba samaksa fonds, Ls
grupas Ls skaits

bāzes pārskata bāzes pārskata bāzes pārskata d J i
menesi menesi menesi menesi menesi menesi

d 0 d x T0 r , d0T0 d xTx
Kval. 160 200 40 50 6400 10000 8000
Mazkval. 80 90 15 10 1200 900 800
Kopā — — 55 60 7600 10900 8800

Kval. — kvalificētie; mazkval. — mazkvalificētie.

Struktūras
pārmaiņu
ietekmes
indekss
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Atsevišķu ekonomisko parādību indeksi
8. tabula

Indeksa
nosaukums Mainīgā sastava indekss Pastavīgā sastāva indekss Struktūras pārmaiņu 

ietekmes indekss

Cenu
indeksi №-'-) £ *

T! Pogo _ E ^ .
V , SJ-  ^

E M i

E«.

«

M
M

23 
s ,  _ E m ,

1 p(srr.)
E?i

X/V7o
E?o

Produk
cijas paš
izmaksas 
indeksi

3

11 E  zo9o
E<?o

, _ E ^  £g i
E zo9i

£ *
_ E zi9i 

E M i
i _ 2 ™ E Z(*9o

E?»

Darba
samaksas
indeksi

r _ E<W . E «
E r»

, _  E<w
1 <;(/». j .)

. E ^  
' E ^ E<w

,  _ E ^
'd l jr r .)

E rf» n 
E u

Ražības r  .  Eripi E roPo E ^ E ^ , r  . .  Xr0P>E r0p0
indeksi S p, E n I'. E ropi

* r ( j l r . )  ^  p
E po 12. Indeksi
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Vidējo darba samaksu uzņēmumā nosaka divi faktori:
♦ atsevišķo nodarbināto grupu darba samaksa;
♦ nodarbināto struktūra.
Abi šie faktori darbojas vienlaikus un ir saistīti. Jo vairāk paaugstinās 

katras nodarbināto grupas darba samaksa un jo augstāks ir labāk ap
maksāto īpatsvars kopējā nodarbināto skaitā pārskata periodā salīdzinā
jumā ar bāzes periodu, jo vairāk paaugstinās visu nodarbināto vidējā 
darba samaksa un otrādi. Mēneša vidējā darba samaksa uzņēmumā, tās 
dinamika un absolūtais pieaugums:

/  . ļ X ro _ 10 900 , 7600
3^.s.) E 7! E ro 60 '5 5

= 181.67 :138.18 = 1.315 x 100 = 131.5% 
un

A, =181.67-138.18 = 43.49 Ls.a
Mēneša vidējā darba samaksa uzņēmumā paaugstinājusies 1.315 rei

zes jeb par 31.5% (131.5% -  100%) vai par 43.49 Ls.
Pastāvīgā sastāva indekss un absolūtais pieaugums atspoguļo tikai 

viena faktora — atsevišķo nodarbināto grupu darba samaksas izmaiņu 
ietekmi uz mēneša vidējo darba samaksu:

_ t d iT> _ 10 900 8 800 _
^  • £ Tļ 60 ' 60

= 181.67 :146.67 = 1.239 x 100 = 123.9% 
un

A - , . = 181.67 -146.67 = 35.00 Ls.d(d)
Atsevišķo nodarbināto grupu darba samaksas paaugstināšanās rezul

tātā mēneša vidējā darba samaksa uzņēmumā paaugstinājusies 1.239 rei
zes jeb par 23.9% (123.9% -  100%), vai par 35.00 Ls.

Lai noteiktu otra faktora — nodarbināto struktūras — pārmaiņu ie
tekmi uz mēneša vidējās darba samaksas izmaiņu, aprēķināsim struktūras 
pārmaiņas ietekmes indeksu un absolūto pieaugumu:

, _ 5 > o 7; 8 800 7 600
^  -  60 ■ 55 -

= 146.67 : 138.18 = 1.061 x 100 = 106.1%
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12. Indeksi

un
A =146.67-138.18 = 8.49 Ls.d{ f )

Nodarbināto struktūras izmaiņas rezultātā mēneša vidējā darba sa
maksa uzņēmumā paaugstinājusies 1.061 reizi jeb par 6.1% (106.1% - 100%), 
vai par 8.49 Ls. Tas ir tāpēc, ka pārskata mēnesī salīdzinājumā ar bāzes 
mēnesi kvalificēto nodarbināto, kuru individuālā darba samaksa ir aug
stāka nekā mazkvalificēto darba samaksa, īpatsvars paaugstinājies no 
72.7% uz 83.3% kopējā nodarbināto skaitā.

Struktūras maiņas ietekme ne vienmēr rada pētāmās parādības vidējā 
līmeņa paaugstināšanos. Ja, piemēram, pārskata gadā straujāk palielinā
jies zemāk apmaksāto nodarbināto skaits nekā augstāk apmaksāto nodar
bināto skaits, tad darba samaksas mainīgā sastāva indekss ir mazāks nekā 
pastāvīgā sastāva indekss un līdz ar to struktūras pārmaiņu ietekmes in
dekss ir mazāks par 100%. Tādā gadījumā struktūras pārmaiņu ietekmes 
indekss rāda, kādā mērā vidējā darba samaksa samazinājusies struktūras 
nelabvēlīgas maiņas dēļ.

Pārbaudīsim aprēķināto indeksu savstarpējo saistību:

=  U p . , . > x  w > ; 1 3 1 5  = 1 2 3 9 x  L 0 6 1 -

Pārbaudīsim aprēķināto absolūto pieaugumu savstarpējo saistību:
A, = + A , 43.49 = 35.00 + 8.49 Ls.d d(d)  o(/)’
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