Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma
principiem Pielikums Nr.2

VSIA "Latvijas Radio"/VSIA "Latvijas Televīzija" plānotā un faktiskā naudas plūsma un darbības rādītāji
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Pārskata perioda
(3, 6, 9 mēnešu)

EKK kods

Plāns
I. Finanšu rādītāji
Ieņēmumi - kopā
Valsts budžeta dotācija
Pašu ieņēmumi no uzņēmējdarbības - kopā
Reklāma un sludinājumi
Tehnikas un telpu nomas ieņēmumi
Citi ieņēmumi
Izdevumi - kopā
1000-4000 Uzturēšanas izdevumi
6000-7000
1000-2000 Kārtējie izdevumi
1000
1100
1110
1119
1140
1141
1142
1145
1147
1148
1149
1150
1170
1200
1210
1220
1221
1227
1228
2000
2100
2110
2111
2112
2120
2121
2122
2200
2210
2211
2219
2220
2221
2222
2223
2229

Atlīdzība
Atalgojums
Mēnešalga
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas
Piemaksa par nakts darbu
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās
Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālas piemaksas
Piemaksa par papildu darbu
Prēmijas un naudas balvas
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējoša dokumentu pamata
Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi
Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas
maksa un citi izdevumi)
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem

Izpilde

Plāns

Izpilde

Plāns

Izpilde

Plāns

Izpilde

Plāns

Izpilde

Plāns

Izpilde

Pārskata
perioda
(3, 6, 9, 12
mēnešu) plāna
un izpildes
starpība

Plāns"-" Izpilde

2230
2231
2232
2233
2234
2236
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2247
2249
2250
2251
2252
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2269
2270
2272
2279
2300
2310
2311
2312
2313
2320
2321
2322
2329
2330
2340

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem
Bankas komisija, pakalpojumi
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
Nekustamā īpašuma uzturēšana
Apdrošināšanas izdevumi
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Informācijas sistēmas uzturēšana
Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi
Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Īre un noma
Ēku, telpu īre un noma
Transportlīdzekļu noma
Zemes noma
Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma
Pārējā noma
Citi pakalpojumi
Izdevumi par tiesvedības darbiem
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai
Biroja preces
Inventārs
Spectērpi
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Kurināmais
Degviela
Pārējie enerģētiskie materiāli
Materiāli un izejvielas palīgražošanai
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2341
2350
2390
2400
2500
2510
2512
2513
2515
2519
4000
4200
4230
4240
5000
5100
5120
5121
5129
5200
5220
5230
5231
5232
5238
5239

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Pārējās preces
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi
Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas
Procentu izdevumi
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu lietošanas rezultāta
Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības
Datorprogrammas
Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Pamatlīdzekļi
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Transportlīdzekļi
Saimniecības pamatlīdzekļi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi
Finansiālā bilance
Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: palielinājums (–) vai samazinājums (+)

Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā:
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās:
II. Darbības rādītāji
LR1, LR2, LR3, LR4, LR5, LR6 programmu raidapjoms (VSIA "Latvijas radio")/ I un II programmas raidapjoms (VSIA
"Latvijas Televīzija")
Vidēji diennaktī
Raidapjoms stundās
t.sk.
- atšifrējumā pa žanriem
Programmu raidapjoms stundās
t.sk.
- atšifrējumā pa kanāliem
III. Ieņēmumu un izdevumu ekonomiskais aprēķins
Ieņēmumi kopā:
Valsts Budžeta dotācija
Pašu ieņēmumi
Izdevumi kopā:
Štata vietas
Darbinieku skaits

Uzņēmuma vadītājs_____________________
Sagatavoja___________________________

