
CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE  

Mūsu adrese: 

Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301,  
www.csb.gov.lv 

 

Elektroniskā pārskata iesniegšana: 
https://eparskats.csb.gov.lv 

 

Konsultācijas par pārskata aizpildīšanu: 

tālr. 67286684, 67287982 
e-pasts: Inta.Mukina@csb.gov.lv 

 fakss: 67285956, 67286736 

06.11.2006. Ministru kabineta noteikumu  
Nr.922 pielikums Nr.129 

VSPARK 10231007 

1-RKJ 
mēneša 

 

Konjunktūras novērtējums rūpniecībā 

Iesniedz līdz mēneša 14.datumam 

2016.gada aizpildīšanas mēnesis (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo): I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

RESPONDENTS 

Nosaukums  
  

Pasta adrese 

 

  

Mājaslapas adrese  
  

Biroja vai pamatdarbības 
vienības adrese 

 
  

Tālrunis  fakss  
  

E-pasta adrese  
  

Nodokļu maksātāja  
reģistrācijas numurs 

  
 

VEIDLAPAS AIZPILDĪTĀJS 
  

Vārds, uzvārds  
  

Tālrunis  
e-pasta 
adrese 

 

 
 

 
Apsekojuma mērķis ir iegūt operatīvu informāciju par apstrādes rūpniecības  uzņēmumu saimnieciskās darbības 
esošo stāvokli un attīstības tendencēm. 

 
Apsekojuma rezultāti tiek publicēti tā paša mēneša pēdējās dienās CSP mājaslapas datubāzē sadaļā „Ekonomika un 
finanses” un Eiropas Komisijas Ekonomikas un Finanšu lietu ģenerāldirekcijas Internet datubāzē.  
Četras reizes gadā apsekojuma rezultāti tiek publicēti informatīvajā apskatā ”Konjunktūras apsekojumu rezultāti”. 

 Veidlapu ieteicams aizpildīt uzņēmuma vadītājam. 

Centrālā statistikas pārvalde saskaņā ar Statistikas likumu garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti 
 

Atbildes atzīmējiet ar V (atbildiet, izslēdzot sezonas svārstības) 

http://www.csb.gov.lv/
https://eparskats.csb.gov.lv/
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1. SADAĻA 

1. Ražošana uzņēmumā pēdējos 3 mēnešos ir: 

pieaugusi  1 

palikusi nemainīga  2 

samazinājusies  3 

2. Kopējie pasūtījumi uzņēmumā ražotajai produkcijai pašlaik ir: 

vairāk nekā pietiekami   1 

pietiekami (atbilstoši sezonai)  2 

nepietiekami   3 

3. Eksporta pasūtījumi uzņēmumā ražotajai produkcijai pašlaik ir: 

vairāk nekā pietiekami  1 

pietiekami (atbilstoši sezonai)  2 

nepietiekami  3 

4. Gatavās produkcijas krājumi uzņēmumā pašlaik ir: 

pārāk lieli   1 

pietiekami (atbilstoši sezonai)  2 

pārāk mazi  3 

5. Ražošana uzņēmumā turpmākajos 3 mēnešos, Jūsuprāt: 

pieaugs  1 

paliks nemainīga  2 

samazināsies  3 

6. Produkcijas realizācijas cenas turpmākajos 3 mēnešos, Jūsuprāt: 

pieaugs  1 

paliks nemainīgas  2 

samazināsies  3 

7. Kopējā nodarbinātība uzņēmumā turpmākajos 3 mēnešos, Jūsuprāt: 

pieaugs  1 

paliks nemainīga  2 

samazināsies  3 

8. Kopumā uzņēmuma saimnieciskā darbība pašlaik ir: 

laba  1 

apmierinoša  2 

slikta  3 

9. Uzņēmuma saimnieciskā darbība turpmākajos 3 mēnešos, Jūsuprāt: 

uzlabosies  1 

paliks nemainīga  2 

pasliktināsies  3 
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2. SADAĻA 

aizpilda tikai janvāra, aprīļa, jūlija un oktobra apsekojumā 
 

10. Ražošanu uzņēmumā pašlaik ierobežo šādi galvenie faktori: (iespējamas vairākas atbildes) 

tādu faktoru nav  A 

nepietiekams pieprasījums  B 

darbaspēka trūkums  C 

materiālu un/vai iekārtu trūkums   D 

finansiālas grūtības  E 
   

citi faktori (norādiet)  F 

  

11. Pašreizējā ražošanas jauda, ievērojot esošos produkcijas pasūtījumus un gaidāmo pieprasījumu 
turpmākajos mēnešos, ir: 

vairāk nekā pietiekama  1 

pietiekama  2 

nepietiekama  3 

12. Cik ilgu laika periodu ražošana šobrīd ir nodrošināta ar produkcijas pasūtījumiem: 

 (mēnešos, ar vienu zīmi aiz komata) 

13. Kopējie pasūtījumi pēdējos 3 mēnešos ir:  

pieauguši  1 

palikuši nemainīgi  2 

samazinājušies  3 

14. Eksporta pasūtījumi turpmākajos 3 mēnešos, Jūsuprāt: 

 
Kopējais 
eksports 

tai skaitā  

uz ES valstīm uz NVS valstīm  

 A B C  

pieaugs    1 

nemainīsies    2 

samazināsies    3 

 

15. Uzņēmums pašlaik izmanto  % no pilnas jaudas. 

16. Uzņēmuma konkurētspēja pēdējos 3 mēnešos ir: 

  
Iekšzemes 

tirgū 

Ārējā  tirgū  

ES valstīs ārpus ES  
 A B C  

pieaugusi    1 

nav mainījusies    2 

samazinājusies    3 

17. Uzņēmuma finansiālais stāvoklis pēdējos 3 mēnešos ir: 

uzlabojies  1 

palicis nemainīgs  2 

pasliktinājies  3 
 

Lūdzu, norādiet pārskata aizpildīšanai patērēto laiku    

 stundas minūtes 
 

2016.gada _____. __________________    Vadītājs ______________________________ 
 /Vārds, uzvārds, paraksts/ 
 

Paldies par veltīto laiku! 


