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Nodokļu maksātāja
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VEIDLAPAS AIZPILDĪTĀJS
Vārds, uzvārds
Tālrunis

e-pasta
adrese
Veidlapas dati tiek izmantoti nacionālo kontu rādītāju aprēķinam un ir viens no galvenajiem datu avotiem IKP
aprēķiniem no ražošanas aspekta, kā arī piedāvājuma - izlietojuma tabulu sastādīšanā.
Apsekojuma rezultātā iegūtie kopsavilkuma dati ļauj noteikt vidējo svērto PVN likmi Latvijas iemaksām ES budžetā.
Veidlapu ieteicams aizpildīt uzņēmuma galvenajam grāmatvedim. Ja uzņēmumā nav grāmatvedis, veidlapu aizpilda
uzņēmuma vadītājs.

Centrālā statistikas pārvalde saskaņā ar Statistikas likumu garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti

1. Pakalpojumu apmaksa
Šajā sadaļā uzrāda visus pārskata gadā pirktos pakalpojumus, arī tos, kas pirkti ārpus Latvijas.
Komercsabiedrības iekļauj arī apmaksātos apakšuzņēmēju pakalpojumus (būvniecībā, ražošanā, transportā, projektēšanā,
reklāmā u.c. nozarēs).
Ja pērk jau gatavu izstrādājumu, tad uzrāda 2. sadaļā kā materiālu iegādi.
Sadaļa neattiecas uz darba samaksu, nodokļiem, amortizāciju.
Neieskaita pakalpojumus, kas pirkti tālākai pārdošanai (piemēram, tūrisma, loģistikas, reklāmas nozarē).
Komercsabiedrībām dati 1000. rindā atbilst statistikas gada pārskata „1-gada” 2. sadaļas 1500. rindas datiem, bet budžeta
iestādēm – pārskata „2-gada” 1. sadaļas 1311. rindas 1. ailes datiem.
Ja nav precīzas uzskaites par pirktajiem pakalpojumu veidiem, var sniegt aptuvenu novērtējumu.
(euro)
Nosaukums
A
Pirktie pakalpojumi
(1010. līdz 1770. rindas summa)

Pirktie
Rindas
pakalpojumi
kods
pārskata gadā
B
1

Skaidrojums
2

1000

1.1. Biežāk pirktie pakalpojumi
Ēku un telpu noma
(zemes nomu uzrāda 1220. rindā)
Elektroenerģija, gāze, siltumenerģija
(ja telpas tiek nomātas un izmaksas tiek
iekļautas nomas maksā, tad uzrāda kopā ar
nomas maksu 1010. rindā)
(1020. rinda = 1021. + 1022. + 1023. rinda)

1020

Elektroenerģija

1021

Gāze (balonu gāzi norāda 2010. rindā)

1022

Siltumenerģija

1023

Ūdens attīrīšana un piegāde pa cauruļvadiem
(ja telpas tiek nomātas un izmaksas tiek
iekļautas nomas maksā, tad uzrāda kopā ar
nomas maksu 1010. rindā)

1030

Telekomunikācijas pakalpojumi

1040

Reklāmas aģentūru un tirgus izpētes
pakalpojumi (sabiedrisko attiecību
pakalpojumus uzrāda 1590. rindā; reklāmas
laukumu vai laiku internetā uzrāda 1120. rindā;
reklāmas dizaina un koncepcijas izstrādi uzrāda
1640. rindā)

1050

Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi

1060

Finanšu pakalpojumi (apdrošināšanu,
pārapdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu uzrāda
1080. rindā)
Apdrošināšana (izņemot obligāto sociālo
apdrošināšanu)

2

1010

1070
1080

Gāzveida kurināmais, izmantojot cauruļvadus
Siltumenerģija (apkure, tvaiks, ūdens uzsildīšana)
un gaisa kondicionēšana (atdzesēts gaiss un
atdzesēts ūdens)
Ūdens tirdzniecība izmantojot cauruļvadus; ūdens
attīrīšana un sadale pa cauruļvadiem; ūdens
skaitītāju
apkope;
apūdeņošanas
kanālu
ekspluatācija
Kabeļu un bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi,
satelīta sakaru un citi telekomunikācijas
pakalpojumi, kā arī interneta sakaru pakalpojumi

Finanšu revīzijas pakalpojumi, konsultācijas
nodokļu
jautājumos
un
pakalpojumi
maksātnespējas un bankrota lietās
Centrālo banku, trastu, fondu un investīciju banku
pakalpojumi; kreditēšanas un noguldījumu
pakalpojumi
Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju
uzkrāšana

1-izmaksas/gada

(turpinājums)
Nosaukums
A

Pirktie
Rindas
pakalpojumi
kods
pārskata gadā
B
1

Finanšu un apdrošināšanas palīgpakalpojumi

1090

Noma un operatīvais līzings, licences maksājumi
par patentu, preču zīmju, franšīzes
izmantošanu (ar autortiesībām aizsargātus
darbus uzrāda 1640., 1650. vai 1680. rindā)

1100

IT pakalpojumi

1110

Informācijas pakalpojumi

1120

Pasta un kurjeru pakalpojumi

1130

Izglītība un apmācības kursi

1140

Apsardze un izmeklēšana

1150

Iekārtu un ierīču remonts, apkope un
uzstādīšana (dārza iekārtu remonta
pakalpojumus uzrāda 1740. rindā)

1160

Transportlīdzekļu remonts un apkope

1170

Autotransporta tehniskās apskates
pakalpojumi; sertificēta eksperta atzinums par
transportlīdzekļa tirgus vērtību; tehniska
speciālista atzinums par iekārtas nolietojumu
un remonta izmaksām
Atkritumu savākšana un pārstrāde (ūdens,
gruntsūdens, zemes attīrīšanu uzrāda
1290. rindā)
Sauszemes transporta pakalpojumi (ūdens un
gaisa transporta pakalpojumus uzrāda
1.7. sadaļā)
Viesnīcas

Skaidrojums
2
Pakalpojumi, kas saistīti ar finanšu tirgu pārvaldību,
starpniecības pakalpojumi ar vērtspapīriem un
precēm saistītu līgumu slēgšanā; riska un bojājumu
novērtēšanas pakalpojumi, apdrošināšanas aģentu
un starpnieku pakalpojumi. Fondu pārvaldīšanas
pakalpojumi; citi apdrošināšanas un pensiju
uzkrāšanas palīgpakalpojumi; ārvalstu valūtas
maiņas
pakalpojumi,
finanšu
konsultāciju
pakalpojumi,
finanšu
darījumu
apstrādes
pakalpojumi
Mehānisko transportlīdzekļu un pārējo darba
mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu nomas un
ekspluatācijas līzinga pakalpojumi; tiesības
izmantot intelektuālo īpašumu un līdzīgus
materiālus, licencēšanas pakalpojumi
Datorprogrammēšanas
pakalpojumi
un
konsultācijas
Pakalpojumi, kas saistīti ar datu apstrādi un
uzturēšanu, kā arī interneta portālu darbība, ziņu
aģentūru pakalpojumi

Tajā skaitā biroja iekārtu, elektrisko iekārtu,
ražošanas iekārtu, lauksaimniecības iekārtu,
dzelzceļu, kuģu, laivu un lidaparātu remonts un
apkope
Automobiļu, autobusu, motociklu remonts un
apkope

1180

1190

Tajā skaitā arī pakalpojumi, kas saistīti ar vraku
(lietotu automobiļu, datoru, televizoru un citu
iekārtu) demontāžu un šķirotu materiālu pārstrādi

1200

Autotransports,
taksometri

1210

Viesnīcu un
pakalpojumi

dzelzceļš,
citu

īslaicīgu

pilsētas

transports,

apmešanās

vietu

1.2. Ar nekustamo īpašumu saistītie izdevumi
Zemes noma

1220

Nekustamo īpašumu starpniecība, pārvaldīšana

1230

Ēku un ainavu uzturēšana

1240

1-izmaksas/gada

Pakalpojumi, kas saistīti ar ēku uzturēšanu un
uzkopšanu, ainavu veidošanu un uzturēšanu

3

(turpinājums)
Nosaukums

Rindas
kods

A

B

Arhitektūras un inženiertehniskie
pakalpojumi, tehniskā pārbaude un
analīze

1250

Inženierbūvniecības pakalpojumi

1260

Nekustamā īpašuma remonts un
specializētie būvdarbi (ja remonts veikts
pašu spēkiem, tad remonta izmaksas
uzrāda kā materiālu izlietojumu 2. sadaļā)

1270

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
(kanalizācijas cauruļu tīrīšanas un
aizsērējumu likvidēšanu ēkās uzrāda
1270. rindā)

1280

Sanitārija un citi atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumi

1290

Pirktie
pakalpojumi
pārskata gadā
1

Skaidrojums
2
Plāni un rasējumi arhitektūras vajadzībām, ēku
arhitektūras pakalpojumi, pilsētplānošanas un zemes
ierīcības plānošanas pakalpojumi, ainavu arhitektūras
pakalpojumi un arhitektūras konsultāciju pakalpojumi.
Inženiertehniskie pakalpojumi, projektu vadības
pakalpojumi būvprojektiem, ģeoloģiskie, ģeofiziskie un
cita veida izpētes un konsultāciju pakalpojumi;
tehnisko pārbaužu un analīžu pakalpojumi
Ceļu, dzelzceļu, tiltu, tuneļu, cauruļvadu, ūdensvadu,
apūdeņošanas sistēmu, notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu,
elektroapgādes
un
telekomunikāciju
inženiertehnisko būvju, vietējo elektroapgādes un
sakaru līniju, dambju, aizsprostu, āra stadionu, sporta
laukumu būvniecība; aku urbšana
Apakšuzņēmēju darbi, kas saistīti ar būvlaukumu
sagatavošanu, rakšanu un zemes pārvietošanu,
elektroinstalācijas
ierīkošanu,
santehnikas,
siltumierīču, ventilāciju, gaisa kondicionēšanas un
gāzes apgādes iekārtu uzstādīšanu, nožogojumu un
margu uzstādīšanu, izolācijas ierīkošanu; kā arī ēku,
grīdu un sienu apdares darbi, krāsošanas darbi,
mūrnieku un stiklinieku darbi, sastatņu montāžas darbi
Notekūdeņu novadīšana izmantojot novadcaurules,
kanalizācijas caurules vai notekcaurules; notekūdeņu
attīrīšana; kanazlizācijas cauruļu un notekcauruļu
apkope un tīrīšana, kanalizācijas izsūknēšana,
nosēdaku un septisko tvertņu iztukšošana un
attīrīšana
Piesārņotu ēku un vietu, augsnes, virszemes ūdens un
gruntsūdeņu attīrīšana

1.3. Lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un ar koksni saistītie pakalpojumi

4

Lauksaimniecības pakalpojumi

1300

Veterinārie pakalpojumi

1310

Mežsaimniecības pakalpojumi

1320

Zivsaimniecības un zvejniecības
pakalpojumi

1330

Kokapstrādes pakalpojumi

1340

Mēbeļu ražošana
(gatavos izstrādājumus uzrāda
2090. rindā)

1350

Papīra izstrādājumu ražošana (gatavos
izstrādājumus uzrāda 2030. rindā)

1360

Pakalpojumi,
kas
raksturīgi
lauksaimniecībai
(augkopība un lopkopība, medniecība)

Mežizstrāde
pakalpojumi

un

ar

mežsaimniecību

saistītie

Kokmateriālu zāģēšanas un kokapstrādes pakalpojumi
Krēslu un sēdekļu polsterēšanas, jaunu mēbeļu
apdares (t.sk. lakošanas, apzeltīšanas, krāsošanas)
pakalpojumi, apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst
mēbeļu ražošanā
Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst celulozes un papīra
izstrādājumu ražošanā

1-izmaksas/gada

(turpinājums)
Nosaukums

Rindas
kods

A

B

Pirktie
pakalpojumi
pārskata gadā
1

Skaidrojums
2

1.4. Pārtikas, dzērienu, tabakas ražošanas pakalpojumi
Pārtikas produktu ražošana (ēdināšanas
pakalpojumus norāda 1700. rindā)

1370

Uzrāda tikai apakšuzņēmēju darbu, kas ietilpst pārtikas
ražošanā. Gatavus pārtiks produktus uzrāda
2150. rindā

Dzērienu ražošana (neraudzētu augļu un
dārzeņu sulu, piena dzērienu, kafijas un
tējas produktu ražošanu uzrāda
1370. rindā)

1380

Uzrāda tikai uzņēmēju darbu, kas ietilpst dzērienu
ražošanā. Gatavus dzērienus uzrāda 2160. rindā

Tabakas izstrādājumu ražošana

1390

Uzrāda tikai apakšuzņēmēju darbu, kas ietilpst tabakas
izstrādājumu
ražošanā.
Gatavus
tabakas
izstrādājumus uzrāda 2170. rindā

1.5. Ar tekstila, ādas izstrādājumiem saistītie pakalpojumi
Tekstilizstrādājumu ražošana

1400

Apģērbu šūšana

1410

Ādas un ādas izstrādājumu ražošana un
apstrāde

1420

1.6. Citi rūpniecības pakalpojumi
Ar ieguves rūpniecību saistītās
palīgdarbības (specializētus ieguves
iekārtu remonta pakalpojumus uzrāda
1160. rindā)
Kokss un naftas pārstrādes produktu
ražošana (degvielas iegādi uzrāda
2010. rindā)
Gumijas un plastmasas apstrāde (t.sk.
riepu protektoru atjaunošana)

1430

1440
1450

Stikla apstrāde un būvmateriālu ražošana

1460

Metālu ražošana un liešana

1470

Metālizstrādājumu ražošana

1480

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
ražošana

1490

Farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

1500

Datoru, elektronisko un optisko ierīču
ražošanas pakalpojumi

1510

Iekārtu ražošana (apkopi, remontu un
uzstādīšanu uzrāda 1160. rindā)

1-izmaksas/gada

Ar naftas, dabasgāzi, ogļu ieguvi un pārējo ieguves
rūpniecību, karjeru izstrādi saistītās palīgdarbības.
Piemēram,
raktuvju
drenāža,
sūknēšana,
kontrolurbumu veikšana un izpētes pakalpojumi
saistībā ar ieguves rūpniecību

1520

Pakalpojumi, kas saistīti ar metāla konstrukciju,
cisternu, rezervuāru, ieroču un munīciju, un citu
metāla izstrādājumu ražošanu; metāla kalšanu,
presēšanu, štancēšanu un velmēšanu; metālu virsmas
apstrādi un pārklāšanu; mehānisko apstrādi
(neieskaita mašīnas un iekārtas)

Iekārtu, mehānismu, darbgaldu, darba mašīnu, dzinēju
(izņemot transportlīdzekļus), turbīnu (izņemot
lidmašīnu),
traktoru,
lauksaimniecības
un
mežsaimniecības mašīnu un iekārtu ražošanas
pakalpojumi

5

(turpinājums)
Nosaukums
A
Automobiļu virsbūvju, piekabju un
puspiekabju ražošanas pakalpojumi;
detaļu, piederumu un elektrisko iekārtu
ražošana mehāniskajiem
transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu
apkopi un remontu uzrāda 1170. rindā)

Rindas
kods
B

Pirktie
pakalpojumi
pārskata gadā
1

Skaidrojums
2

1530

1.7. Ūdenstransporta, gaisa transporta un uzglabāšanas pakalpojumi
Ūdenstransporta pakalpojumi

1540

Gaisa transporta pakalpojumi

1550

Uzglabāšana un transporta
palīgpakalpojumi, loģistika

1560

Tajā skaitā kravu iekraušana un izkraušana, kravu
aģentu un ekspeditoru, dzelzceļa ritošā sastāva
stumšanas vai vilkšanas pakalpojumus, loģistiku,
ostu un lidostu, noliktavu pakalpojumus, muitas
deklarāciju noformēšanu, autostāvvietas u.c.
transporta palīgdarbību

1.8. Konsultācijas, vadības un profesionālie pakalpojumi

Valsts un pašvaldību sniegtie pakalpojumi

1570

Organizāciju sniegtie pakalpojumi

1580

Centrālo biroju pakalpojumi, vadības
konsultācijas

1590

Biroju administratīvās darbības un citas
uzņēmumu palīgdarbības pakalpojumi

1600

Nodarbinātības aģentūru sniegtie
pakalpojumi
Starpnieku pakalpojumi tirdzniecībā (bez
preču vērtības)
Zinātniskās pētniecības darbu un
eksperimentu apmaksa
Dizaina pakalpojumi, fotografēšana,
tulkošana, konsultācijas apkārtējās vides
un drošības jautājumos, zinātniskās
konsultācijas

6

Aizsardzības un sabiedriskās kārtības, drošības
pakalpojumi, sertifikācija, izziņu, šaujamieroču un
speciālo līdzekļu atļauju izsniegšana, nodevas par
darbību veikšanu tiesu iestādē; ar autotransportu,
ūdens transportu, dzelzceļa un gaisa transportu un
sakariem,
izglītību
un
veselību
saistītie
administratīvie pakalpojumi; starptautisko operāciju
uzturēšana misijās
Darba devēju, profesionālo, reliģisko un citu
organizāciju, arodbiedrību, vides aktīvistu, jauniešu
biedrību sniegtie pakalpojumi; biedrību un asociāciju
dalības maksa
Galveno biroju pārvaldības pakalpojumi, ko sniedz tā
paša uzņēmuma citām vienībām; sabiedrisko
attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi,
uzņēmējdarbības konsultāciju pakalpojumi, tai skaitā
projektu
vadības
pakalpojumi
(neieskaita
būvprojektu vadības pakalpojumus); lobēšana
Kombinētie biroja administrēšanas pakalpojumi,
kopēšanas, dokumentu sagatavošanas un citi
specializētie biroju palīgpakalpojumi, informācijas
zvanu centru
pakalpojumi,
sanāksmju un
tirdzniecības izstāžu organizēšanas pakalpojumi un
citi uzņēmējdarbības veicināšanas palīgpakalpojumi,
tai skaitā iepakošanas pakalpojumi

1610
1620
1630

1640

Foto pakalpojumi, tulku pakalpojumi, interjeru un
rūpnieciskais dizains un projektēšana, rēķinu
iekasēšana, konsultēšana drošības jautājumos,
uzziņu dienesti un citi komercpakalpojumi

1-izmaksas/gada

(turpinājums)
Nosaukums

Rindas
kods

A

B

Pirktie
pakalpojumi
pārskata gadā
1

Skaidrojums
2

1.9. Radio, televīzijas, poligrāfijas, izdevniecības pakalpojumi

Kinofilmu, video filmu, TV programmu,
radioprogrammu un skaņu ierakstu
producēšana

1650

Radio un televīzijas programmu izstrāde
un apraide

1660

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

1670

Izdevējdarbība

1680

Pakalpojumi, kas saistīti ar kinofilmu, videofilmu un
televīzijas producēšanu (montāžu, dublēšanu,
animāciju u.c.), demonstrēšanu; skaņas rediģēšanu,
apstrādi, ierakstīšanu, mūzikas
producēšanu un
izdošanu; lejupielādējamā mūzika; titrēšanas un
subtitrēšanas pakalpojumi; tiešraides ierakstīšana;
licencēšana un izplatīšana (t.i. oriģināldarbu
izplatīšanas, pārraidīšanas un reproducēšanas
tiesības); oriģinālu pārnešana un dublēšana

Pakalpojumi, kas saistīti ar grāmatu, laikrakstu,
žurnālu, izziņu katalogu izdošanu un citu iespieddarbu
izdošanu;
datorprogrammatūras
tiražēšanas
pakalpojumi

1.10. Tūrisma, ēdināšanas, izklaides, kultūras un sporta pakalpojumi
Konferenču un izstāžu centru rezervēšana,
ceļojumu biroju, tūrisma operatoru
pakalpojumi (sanāksmju un konferenču
organizēšanu uzrāda 1600. rindā, viesnīcu
pakalpojumus – 1210. rindā, transporta
pakalpojumus – 1.7. sadaļā un
1200. rindā)
Restorānu un ēdnīcu pakalpojumi, gatavo
ēdienu piegāde, banketu klāšana
Radoši, mākslinieciski un izklaides
pakalpojumi
Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras
iestāžu pakalpojumi
Sporta telpu ekspluatācija, sporta
pasākumu organizēšana un veicināšana,
kā arī atrakcijas un atpūtas parku darbība,
citi izklaides pakalpojumi (t.sk.
saliedēšanas pasākumu un sporta spēļu
organizēšana)

1690

Pakalpojumi, kurus pārdod ar ceļojumu biroju, aģentu,
tūrisma operatoru starpniecību, tajā skaitā arī
transporta biļešu, naktsmītņu, teātra izrāžu un sporta
pasākumu biļešu rezervēšana, gidu pakalpojumi

1700
1710

Koncertzāļu un teātra zāļu, cirku, orķestru un citu
individuālo mākslinieku pakalpojumi

1720

1730

1.11. Pārējie pakalpojumi
Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu
un mājsaimniecības piederumu un dārza
iekārtu remonts

1740

Juvelierizstrādājumu, mūzikas
instrumentu, sporta preču un citur
neklasificētu lietu ražošana

1750

Medicīna un sociālā aprūpe

1760

Individuālie pakalpojumi

1-izmaksas/gada

1770

Tajā skaitā telefonu, videokameru, radio, apavu,
apģērbu, mēbeļu, mūzikas instrumentu, pulksteņu,
velosipēdu, sporta inventāra apkopes un remonta
pakalpojumi; atslēgu izgatavošana, identifikācijas
karšu pārklāšana ar plastmasu

Tekstilizstrādājumu un kažokādas izstrādājumu
mazgāšana
un
tīrīšana,
skaistumkopšanas
pakalpojumi,
fiziskās
labsajūtas
uzlabošanas
pakalpojumi, apbedīšanas pakalpojumi un citi
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2. Krājumi un izmaksas
Šajā sadaļā iekļauj izejvielas, pamatmateriālus un palīgmateriālus uzņēmuma vai iestādes darbības nodrošināšanai,
mazvērtīgo inventāru, kā arī citas preces uzņēmuma vai iestādes vajadzībām (ieskaitot degvielu, saimniecības preces, kancelejas
preces). Neieskaita preces pārdošanai, pašražotās izejvielas un materiālus, inventāru, ko uzskaita pamatlīdzekļos.
Dati 1. un 2. ailē atbilst: komercsabiedrībām – gada bilances postenim „izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli”
(neieskaita pašražotās izejvielas); budžeta iestādēm – iekļauj izejvielas, pamatmateriālus un palīgmateriālus iestādes darbības
nodrošināšanai, mazvērtīgo inventāru.
Dati 3.ailē atbilst gada izmaksām.
4. ailē „ Citas izmaiņas” uzrāda krājumu pārvērtēšanu un/vai pārvietošanu, piemēram, pievienojot krājumus pamatlīdzekļiem
vai izmantojot tos tālākpārdošanai.
Komercsabiedrībām dati 2000. rindas 3. ailē atbilst statistikas gada pārskata „1-gada” 2. sadaļas 600. rindas 1. ailes datiem,
bet dati 1. un 2. ailē atbilst uzņēmumu gada pārskatu izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu krājumiem pārskata gada
sākumā un beigās.
Budžeta iestādēm dati 2000. rindas 1. un 2. ailē atbilst pārskata „2-gada” 2. sadaļas 600. rindas 1. un 4. ailes datiem, bet dati
3. ailē atbilst 600. rindas 3. ailes datiem.
Ja nav precīzas uzskaites pa preču veidiem, var sniegt aptuvenu novērtējumu.
(euro)
Nosaukums
A
Izejvielas, materiāli, mazvērtīgais
inventārs un citas preces
uzņēmuma vajadzībām (2010. līdz
2330. rindas summa)

Krājumi
Izmaksas
Rindas pārskata pārskata
pārskata
kods
gada
gada
gadā
sākumā beigās
B
1
2
3

Citas
izmaiņas

Skaidrojums

4

5

2000

2.1. Biežāk pirktie produkti
Degviela; sašķidrinātā un balonu
gāze; u.c. naftas pārstādes
produkti

2010

Ķīmiskās vielas un to izstrādājumi

2020

Papīrs un papīra izstrādājumi
(t.sk. tapetes)
Kancelejas preces (kancelejas
preces no papīra un kartona
uzrāda 2030. rindā)
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Benzīns, dīzeļdegviela, biodegviela,
reaktīvā degviela, mazuts, naftas,
kūdras un brūnogļu briketes,
smērvielas, eļļas, bitumens u.c.
naftas pārstrādes produkti; kokss,
sašķidrinātā un balonu gāze
Ķīmisko
vielu
pamatelementi,
mēslošanas līdzekļi un slāpekļa
savienojumi,
plastmasas
un
sintētiskais kaučuks pirmformās,
pesticīdi un citi agroķīmiskie
preparāti, krāsas, lakas un līdzīgi
pārklājumi, tipogrāfijas krāsa un
mastikas,
ziepes,
mazgāšanas,
tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi,
smaržas un ķermeņa kopšanas
līdzekļi;
sprāgstvielas,
līmes,
ēteriskās eļļas, ķīmiskās šķiedras un
citi ķīmiskie produkti

2030
2040

Pildspalvas, marķieri, zīmuļi, tāfeles,
spiedogi, zīmogi un citas kancelejas
preces

1-izmaksas/gada

(turpinājums)
Nosaukums
A

Krājumi
Izmaksas
Rindas pārskata pārskata
pārskata
kods
gada
gada
gadā
sākumā beigās
B
1
2
3

Citas
izmaiņas

Skaidrojums

4

5

2.2. Koks, koka izstrādājumu produkti
Mežsaimniecības produkcija (t.sk.
cirsmu iegāde) (malku un šķeldu –
uzrāda 2060. rindā)

2050

Malka un šķelda

2060

Koksnes, koka un korķa
izstrādājumi, izņemot mēbeles;
salmu un pītie izstrādājumi
(presētas koksnes kurināmo
uzrāda 2080. rindā)
Presētas koksnes pagales, kamīna
kluči un granulas
Mēbeles un mēbeļu daļas, kuras
neieskaita pamatlīdzekļos

2070

2080
2090

2.3. Derīgie izrakteņi
Akmeņogles un brūnogles

2100

Jēlnafta un dabasgāze

2110

Citi derīgie izrakteņi

2120

Smilts, grants, dolomīts, māls,
kaļķakmens, ģipšakmens, krīts,
neapstrādāti akmeņi, kūdra, sāls,
izņemot pārtikas sāli

2130

Tajā skaitā arī neapstrādātus augļus,
olas, nepasterizētu pienu, medu,
ziedus

2.4. Lauksaimniecība, zivsaimniecība
Lauksaimniecības produkcija
(apstrādātos produktus uzrāda
2150. rindā)
Zvejniecības un zivsaimniecības
produkcija (saldētas vai
apstrādātas zivis uzrāda
2150. rindā)

2140

2.5. Pārtika, dzērieni, tabaka
Pārtikas produkti (neapstrādātus
augļus un dārzeņus, olas, riekstus
uzrāda 2130. rindā)

2150

Dzērieni (t.sk. dzērienu iegāde
ēdināšanas uzņēmumiem)
(neraudzētu augļu un dārzeņu
sulu, piena dzērienus, kafijas un
tējas produktus uzrāda
2150. rindā)

2160

Tabakas izstrādājumi

2170

1-izmaksas/gada

Gaļa, saldētas vai apstrādātas zivis,
gatavā dzīvnieku barība; produktu
un izstrādājumu iegāde ēdināšanas
uzņēmumiem

9

(turpinājums)
Nosaukums
A

Krājumi
Izmaksas
Rindas pārskata pārskata
pārskata
kods
gada
gada
gadā
sākumā beigās
B
1
2
3

Citas
izmaiņas

Skaidrojums

4

5

2.6. Metāla, stikla, gumijas un plastmasas izstrādājumi
Gumijas izstrādājumi; plastmasas
izstrādājumi (t.sk. riepas,
būvelementi, plēve)
Stikls, keramika un izstrādājumi
no šiem materiāliem, porcelāna
un fajansa izstrādājumi, ķieģeļi,
būvakmeņi, flīzes, būvmateriāli

2180

2190

Metāli (pirmapstrādes formās)

2200

Gatavie metālizstrādājumi

2210

Metāllūžņu un nemetāla
atkritumu un lūžņu otrreizējās
pārstrādes produkti

2220

Tajā skaitā sadzīves priekšmetus,
santehniku, traukus; cementu, kaļķi,
ģipsi, javu, betonu

Būvelementi, darbarīki, stieples,
naglas, skrūves, metāla santehnika,
virtuves piederumi u.tml.
Neleģēts čuguns, tērauds un
ferosakausējumi, tērauda caurules,
cauruļvadi, dobie profili un to
veidgabali; dārgmetāli, alumīnijs,
svins, cinks un alva, varš, citi
krāsainie metāli

2.7. Datori, elektroiekārtas, aparatūra, transportlīdzekļu detaļas
Datoru, elektronisko un optisko
ierīču komplektējošie
izstrādājumi, detaļas un
piederumi

2230

Elektroiekārtu un elektrisko
aparātu komplektējošie
izstrādājumi un detaļas

2240

Visu veidu mašīnu, iekārtu un
aparatūras komplektējošie
izstrādājumi un detaļas
(t.sk. lauksaimniecības,
mežsaimniecības mašīnu un
iekārtu daļas, kuras neuzskaita
pamatlīdzekļos)

2250

Automobiļu daļas un piederumi

2260

Pārējo transportlīdzekļu detaļas
un piederumi

2270

Tajā skaitā vadi un kabeļi; spuldzes,
lampas un apgaismes ierīces,
signalizācijas
ierīces,
citas
elektriskās iekārtas

Velosipēdu, motociklu, kvadraciklu,
kuģu, laivu, vagonu detaļas

2.8. Tekstilizstrādājumi, apģērbs, āda
Tekstilizstrādājumi
Apģērbi un apģērbu piederumi,
kažokādas, darba apģērbi
Āda un ādas izstrādājumi
(neieskaita apģērbus)
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2280

Tekstilšķiedras audumi, gatavie
tekstilizstrādājumi,
adītie
un
tamborētie audumi

2290
2300

Tajā skaitā apavi, apavu daļas,
somas, zirglietas
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(turpinājums)
Nosaukums
A

Krājumi
Izmaksas
Rindas pārskata pārskata
pārskata
kods
gada
gada
gadā
sākumā beigās
B
1
2
3

Citas
izmaiņas

Skaidrojums

4

5

2.9. Pārējie produkti
Farmaceitiskās pamatvielas un to
izstrādājumi, medikamenti
Preses izdevumi, grāmatas un citi
poligrāfijas izdevumi
Skaņu un video ieraksti
Juvelierizstrādājumi, mūzikas
instrumenti, sporta preces, spēles
un rotaļlietas, medicīnas un
zobārstniecības piederumi, slotas
un birstes

2310
2320
2330
Tajā
skaitā
ķiveres,
brilles,
lietussargi, sveces un pārējie citur
neklasificētie izstrādājumi, kurus
neieskaita pamatlīdzekļos

2340

Lūdzu, norādiet pārskata aizpildīšanai patērēto laiku
stundas

2016.gada _____. __________________

minūtes

Vadītājs ______________________________
/Vārds, uzvārds, paraksts/*

Paldies par veltīto laiku!
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