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Konjunktūras novērtējums  
pakalpojumu sektorā 

Iesniedz līdz mēneša 12.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 pakalpojumu sektora uzņēmumu saimnieciskās darbības esošo 
stāvokli un attīstības tendencēm. 

 

Apsekojuma rezultāti tiek publicēti tā paša mēneša pēdējās dienās CSP mājaslapas datubāzes sadaļā „Ekonomika un 
finanses” un Eiropas Komisijas Ekonomikas un Finanšu lietu ģenerāldirekcijas Internet datubāzē. Reizi ceturksnī 
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 5-pkj/mēneša 

Atbildes atzīmējiet ar  V  (atbildiet, izslēdzot sezonas svārstības) 

1. Uzņēmuma saimnieciskās darbības stāvoklis pēdējos 3 mēnešos ir: 

uzlabojies  1 

palicis nemainīgs   2 

pasliktinājies  3 

2.  Pieprasījums pēc uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem pēdējos 3 mēnešos ir:  

pieaudzis  1 

palicis nemainīgs  2 

samazinājies  3 

3.  Pieprasījums pēc uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem turpmākajos 3 mēnešos, Jūsuprāt: 

pieaugs  1 

paliks nemainīgs  2 

samazināsies  3 

4. Kopējā nodarbinātība uzņēmumā pēdējos 3 mēnešos ir: 

pieaugusi  1 

palikusi nemainīga  2 

samazinājusies  3 

5. Kopējā nodarbinātība uzņēmumā turpmākajos 3 mēnešos, Jūsuprāt: 

pieaugs  1 

paliks nemainīga  2 

samazināsies  3 

6. Uzņēmuma pakalpojumu cenas turpmākajos 3 mēnešos, Jūsuprāt: 

pieaugs  1 

paliks nemainīgas  2 

samazināsies  3 
 

Uz 7., 8. un 9. jautājumu atbildiet tikai  janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī 

7. Uzņēmuma pašreizējais finansiālais stāvoklis ir: 

labs  1 

apmierinošs  2 

slikts  3 

8. Uzņēmuma saimniecisko darbību pašlaik ierobežo šādi galvenie faktori (iespējamas vairākas atbildes): 

tādu faktoru  nav  A 

nepietiekams pieprasījums  B 

darbaspēka trūkums  C 

telpu un/vai iekārtu trūkums  D 

finansiālas grūtības  E 

citi faktori (norādiet) 
………………………….……………………………….. 

 F 

9. Ja pieprasījums pieaugtu, vai uzņēmums ar pašreizējiem resursiem, Jūsuprāt, varētu palielināt 
darbības apjomu? 

 jā  1 nē  2 Ja „jā”, tad  -  par cik procentiem?   % 3 

 

Lūdzu, norādiet pārskata aizpildīšanai patērēto laiku    

stundas  minūtes 

 
2016.gada _____. ____________________ Vadītājs _______________________________________ 
 /Vārds, uzvārds, paraksts/ 
 

Paldies par veltīto laiku! 


