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Pārskats par būvniecību
Iesniedz līdz 15.datumam pēc pārskata ceturkšņa
2015.gada pārskata ceturksnis (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo):

I

II

III

IV

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 informāciju par būvniecības produkcijas apjomiem pa būvju veidiem.
Ar apsekojuma rezultātiem var iepazīties CSP mājaslapas datubāzes sadaļā "Rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un
pakalpojumi", Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā un gadagrāmatā, kā arī ceturkšņa preses izlaidumos.

Centrālā statistikas pārvalde saskaņā ar Valsts statistikas likumu garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti

1. Būvniecības darbības pamatrādītāji
(euro, bez PVN)
Rindas kods
B

A
Pasūtītājiem un savām vajadzībām veikto būvdarbu apjoms

Pavisam pārskata ceturksnī
1

1000

no tā – apakšuzņēmēju veiktie darbi

1100

no 1100.rindas – ārvalstu apakšuzņēmēju veiktie darbi Latvijā

1110

no 1100.rindas – ārvalstu apakšuzņēmēju veiktie darbi ārpus Latvijas

1120

Saviem spēkiem veiktie būvdarbi
1000.un 1100.rindas starpība
2. iedaļas 22100. rindas 1. aile + 22200. rindas 1. aile + 24000. rindas 1. aile

1300

tai skaitā:
jaunā būvniecība
2.iedaļas 22100. rindas 2. aile +22200. rindas 2. aile +24000. rindas 2. aile
ēku un būvju remontdarbi
2. iedaļas 22100. rindas 3. aile + 22200. rindas 3. aile + 24000. rindas 3. aile
no 1300.rindas – ārpus Latvijas saviem spēkiem veiktie būvdarbi

1310
1320
1330

2. Galveno objektu būvniecība
(euro, bez PVN)

A
Dzīvojamās ēkas – pavisam

Rindas
kods

Saviem spēkiem veikto
būvdarbu apjoms
(uzrāda pasūtītājiem un
savām vajadzībām veikto
būvdarbu apjomus)

B

1

tai skaitā
jaunā būvniecība

ēku un būvju
remontdarbi

2

3

22100

no tām:
viena dzīvokļa mājas

22110

divu dzīvokļu mājas

22121

triju un vairāku dzīvokļu mājas

22122

Nedzīvojamās ēkas – pavisam

22200

tai skaitā:

2

viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

22210

biroju ēkas

22220

vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

22230

satiksmes un sakaru ēkas

22240

rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

22260

ēkas plašizklaides pasākumiem

22280

sporta ēkas

22290

muzeji un bibliotēkas

23100

skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības
ēkas

23110

ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

23120

lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas

23130

citas nedzīvojamās ēkas

23140
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(turpinājums)
Rindas
kods

Saviem spēkiem veikto
būvdarbu apjoms
(uzrāda pasūtītājiem un
savām vajadzībām veikto
būvdarbu apjomus)

B

1

A
Inženierbūves – pavisam

tai skaitā
jaunā būvniecība

ēku un būvju
remontdarbi

2

3

24000

tai skaitā:
autoceļi, ielas, ceļi, lidlauku skrejceļi un sliežu
ceļi

24100

tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi

24110

ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves

24120

maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un
elektropārvades līnijas

24130

vietējie cauruļvadi un kabeļi

24140

kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumos

24150

citas inženierbūves

24160

Būvju dalījums ir veidots saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”

Lūdzu, norādiet pārskata aizpildīšanai patērēto laiku
stundas

201__.gada _____. ____________________

minūtes

Vadītājs _______________________________________
/Vārds, uzvārds, paraksts/

Paldies par veltīto laiku!
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