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1-irkj 
divas reizes gadā 

 

Investīciju konjunktūras novērtējums 
rūpniecības uzņēmumā 

Iesniedz: marta pārskatu līdz 14. martam, oktobra pārskatu līdz 14. oktobrim 

2016.gada aizpildīšanas mēnesis (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo): III X  

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, kas raksturo ieguldījuma apjoma izmaiņas ražošanas attīstībai, 
investīciju tipus (veidus), investīcijas ietekmējošos faktorus. 

 
Apsekojuma rezultāti tiek publicēti  Eiropas Komisijas Ekonomikas un Finanšu lietu ģenerāldirekcijas Internet 
datubāzē. 
Vienu reizi 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 

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


2 1-irkj/divas reizes gadā 

Marta pārskats  

Uzņēmumā apgūto un plānoto investīciju 1 apjoms gadā attiecīgā gada cenās: 

2014. gadā apgūtās, euro 2015. gadā apgūtās, euro 2016. gadā plānotās, euro 
1 2 3 

   
1
 Investīcijas – iekārtas un mašīnas (ieskaitot tās, kas atrodas uzstādīšanas vai montāžas stadijā), ēkas un būves (ieskaitot 
ieguldījumus nepabeigtajā būvniecībā; izņemot ieguldījumus dzīvojamās ēkās), kā arī inventārs, ieskaitot kapitālo remontu un 
ieguldījumus datorprogrammās. 
Piezīme: investīcijās netiek ietverti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un ieguldījumi neapbūvētos zemes gabalos. 

 

 

Oktobra pārskats 

1. Uzņēmumā apgūto un plānoto investīciju apjoms gadā attiecīgā gada cenās: 

2015. gadā apgūtās, euro 2016. gadā apgūtās un vēl plānotās, euro 2017. gadā plānotās, euro 
1 2 3 

   
 

2. Uzņēmumā šajā gadā tiek īstenotas un nākamajā gadā paredzamas šāda veida investīcijas: 
(atzīmējiet ar „V” vienu vai vairākus svarīgākos investīciju veidus)  

 2016. gadā  2017. gadā  
 1  2  

1. Investīcijas vecās iekārtas aizvietošanai.    A 
     

2. Investīcijas ražošanas jaudas paplašināšanai    B 
     

3. Racionalizācijas investīcijas     

(ražošanas mehanizācijai un automatizācijai, jaunas tehnikas ieviešanai)    C 
     

4. Investīcijas citiem mērķiem     

(piesārņojuma kontrolei, darba drošības paaugstināšanai u.c.)    D 
 

3. Faktoru ietekme uz investīciju apjomu uzņēmumā ir/būs šāda: 
(atzīmējiet ar „V” katra faktora ietekmi) 

2016. gadā 

Faktori Ļoti stimulē Stimulē Neietekmē Ierobežo Ļoti ierobežo Nav atbildes  
A 1 2 3 4 5 6  

Pieprasījums        A 

Finanšu resursi vai gaidāmā peļņa        B 

Tehniskie faktori       C 

Citi faktori       D 

2017. gadā (sagaidāms) 

Faktori 
Ļoti 

stimulēs Stimulēs Neietekmēs Ierobežos 
Ļoti 

ierobežos Nav atbildes  

A 1 2 3 4 5 6  

Pieprasījums       A 

Finanšu resursi vai gaidāmā peļņa       B 

Tehniskie faktori       C 

Citi faktori       D 
 

Lūdzu, norādiet pārskata aizpildīšanai patērēto laiku    

 stundas  minūtes 
 

2016. gada ___. _________________________         Vadītājs _______________________________________ 
  /Vārds, uzvārds, paraksts/ 
 

Paldies par veltīto laiku! 


