
PATVIRTINTA 

Lietuvos statistikos departamento  

generalinio direktoriaus 

2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. DĮ-271   

ŪKIO SUBJEKTŲ PRISKYRIMO INSTITUCINIAMS SEKTORIAMS IR 

SUBSEKTORIAMS TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ūkio subjektų priskyrimo instituciniams sektoriams ir subsektoriams tvarkos 

aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato procedūras ir metodologinius principus, kuriais 

vadovaujantis ūkio subjektai priskiriami instituciniams sektoriams ir subsektoriams. 

2. Tvarkos aprašo nuostatas taiko Lietuvos statistikos departamentas ūkio subjektams 

priskirdamas institucinio sektoriaus ir subsektoriaus kodus ir saugo šiuos duomenis Statistiniame 

ūkio subjektų registre. 

II SKYRIUS 

TIKSLAS 

3. Lietuvos statistikos departamento tvarkomame Statistiniame ūkio subjektų registre 

kiekvienam veikiančiam ūkio subjektui priskirtas institucinio sektoriaus ir subsektoriaus kodas. 

4. Kodai priskiriami pagal nacionalinių sąskaitų sistemoje naudojamą Institucinių 

sektorių ir subsektorių klasifikatorių iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje. 

5. Šie duomenys yra informacijos šaltinis valstybės institucijoms, privačioms 

bendrovėms ir organizacijoms. Jie yra naudojami sudarant nacionalines sąskaitas, mokėjimų 

balansą, pinigų ir finansų statistikai rengti. 

6. Pagrindiniai informacijos apie institucinius sektorius ir subsektorius vartotojai – 

valstybės institucijos (Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos bankas (LB), Lietuvos 

statistikos departamento skyriai), Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas). 

III SKYRIUS 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

7.1. „50 proc.“ kiekybinis kriterijus – sąlyga, kai gamintojo pajamos už parduotą 

produkciją viršija 50 proc. šios produkcijos gamybos sąnaudų. Jei kriterijus viršija 50 proc., 

vadinasi, gamintojas parduoda produkciją ekonomiškai reikšmingomis kainomis. 

7.2. Bendrovė – savarankiškas juridinį statusą turintis subjektas, įkurtas prekėms 

gaminti ar paslaugoms rinkai teikti ekonomiškai reikšmingomis kainomis, galintis būti pelno ar 

kitokio finansinio uždarbio šaltinis jo savininkui ar savininkams. 

7.3. Institucinis sektorius – sektorius, apimantis panašaus gamintojo tipo, pagrindinės 

veiklos ir paskirties institucinius vienetus. Sektorius skirstomas į subsektorius remiantis su tuo 

sektoriumi susijusiais kriterijais. Pvz., valdžios sektorius skirstomas į centrinę, krašto (regiono) ir 

vietos valdžią ir socialinės apsaugos fondus. Tai leidžia tiksliau apibūdinti institucinių vienetų 

ekonominę elgseną. 

7.4. Institucinis vienetas  ekonominis vienetas, kuris gali savarankiškai nuosavybės 

teise turėti prekių ir turto, prisiimti įsipareigojimus, vykdyti ekonominę veiklą ir sudaryti 

sandorius su kitais vienetais. 

7.5. Ne rinkos gamintojai  vietos vienetai pagal veiklos rūšį arba instituciniai 

vienetai, kurių produkcijos didžioji dalis teikiama nemokamai arba ekonomiškai 

nereikšmingomis kainomis. 
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7.6. Rinkos gamintojai – vietos vienetai pagal veiklos rūšį arba instituciniai vienetai, 

kurių produkcijos didžioji dalis yra rinkos produkcija. 

7.7. Statistinis ūkio subjektų registras – statistiniams tyrimams, kitiems statistikos 

darbams atlikti naudojamas tam tikrus požymius turinčių ūkio subjektų sąrašas, tvarkomas 

elektroniniu būdu ir nuolat atnaujinamas valstybės ir (arba) žinybinių registrų, institucijų ar 

įstaigų duomenų bazių ir (arba) informacinių sistemų, Lietuvos banko skelbiamų Statistinių 

Lietuvos finansinių institucijų sąrašų ir statistinių tyrimų, kitų statistikos darbų duomenimis.  

7.8. Ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturintis 

subjektas (pvz., fondas) arba kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, 

Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantis teisės aktų reglamentuojamą ūkinę veiklą, kurią 

prižiūri įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą subjektai. 

7.9. Veikiantys ūkio subjektai – Juridinių asmenų registre (JAR) įregistruoti, sąrašo 

sudarymo metu vykdantys ekonominę veiklą, turintys darbuotojų ir (arba) pajamų subjektai, taip 

pat kontroliuojančiosios bendrovės, kaip apibrėžta ESS 2010 2.14 straipsnio b) punkte. 

IV SKYRIUS 

TEISINIS PAGRINDAS IR KITI SUSIJĘ DOKUMENTAI 

8. Ūkio subjektų priskyrimą instituciniams sektoriams ir subsektoriams 

reglamentuojantys teisės aktai ir dokumentai: 

8.1. 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 

2013 L 174, p. 1); 

8.2. 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų 

gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 

12 tomas, p. 10), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1); 

8.3. 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos 

srityje; 

8.4. 2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1197, kuriuo 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, 

kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos 

ir tvarka; 

8.5. Eurostato išleistas ir nuolat atnaujinamas „Valdžios sektoriaus deficito ir skolos 

vadovas“. 

V SKYRIUS 

TAIKOMI KLASIFIKATORIAI 

9. Naudojami klasifikatoriai: 

9.1. Ūkio subjektų teisinių formų klasifikatorius – Juridinių asmenų registro 

klasifikatorius (tvarkos aprašo 1 priedas). 

9.2. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 

31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – 

EVRK 2 red.). 

9.3. Institucinių sektorių ir subsektorių klasifikatorius (tvarkos aprašo 2 priedas) iš 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir 

regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje. 
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VI SKYRIUS 

TAIKOMI METODAI 

10. Naujai registruotiems ūkio subjektams taikomas automatinis institucinio sektoriaus 

ir subsektoriaus nustatymas ir kodavimas pagal programiniu būdu sukurtą algoritmą. Duomenys 

apie sektorių ir subsektorių atnaujinami vadovaujantis tvarkos aprašo VIII, X, XI, XII skyriuose 

pateiktais principais. 

11. Ūkio subjektų instituciniai sektoriai ir subsektoriai nustatomi, tikslinami ir 

koduojami statistiniame ūkio subjektų registre nuolat remiantis 12.1–12.3 ir 12.5–12.8 šaltinių 

duomenimis, o iki kiekvieno mėnesio 5 darbo dienos – remiantis LB skelbiamais Statistiniais 

Lietuvos finansinių institucijų sąrašais.  

VII SKYRIUS 

DUOMENŲ ŠALTINIAI 

12. Priskiriant ūkio subjektus sektoriui ir subsektoriui naudojami šie duomenų šaltiniai: 

12.1. Juridinių asmenų registras (JAR). Iš šio registro tiesiogiai gaunami pagrindiniai 

duomenys apie naujai įregistruotus ūkio subjektus, seniau įregistruotų ūkio subjektų pakeitimus, 

išregistruotus ūkio subjektus; 

12.2. įmonių metinių finansinių ataskaitų duomenys; 

12.3. Lietuvos statistikos departamento statistinių ataskaitų, anketų duomenys apie 

įmonių pagrindinę veiklos rūšį ir nuosavybės formą, darbuotojų skaičių, pajamas, steigėjus, 

lėšas; 

12.4. Lietuvos banko tvarkomi ir interneto svetainėje skelbiami Statistiniai Lietuvos 

finansinių institucijų sąrašai;  

12.5. kitų ūkio subjektų internetiniai puslapiai, kuriuose yra naudingos informacijos ūkio 

subjekto priklausymui tam tikram sektoriui ir subsektoriui nustatyti;  

12.6. Tarpinstitucinės ūkio subjektų priskyrimo instituciniams sektoriams 

(subsektoriams) darbo grupės, sudarytos Lietuvos statistikos departamento generalinio 

direktoriaus 2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. DĮ-54 „Dėl tarpinstitucinės ūkio subjektų 

priskyrimo instuciniams sektoriams ir subsektoriams darbo grupės atnaujinimo“ (toliau – 

Tarpinstitucinė darbo grupė), sprendimai (protokolai), Tarpinstitucinės makroekonominės 

statistikos ekspertų grupės, sudarytos Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 

2021 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. DĮ-177 „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio 

direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ-90 ,,Dėl tarpinstitucinės makroekonominės 

statistikos ekspertų grupės sudarymo“ pakeitimo“, sprendimai (protokolai); 

12.7. Eurostato sprendimai; 

12.8. atskirais atvejais paštu, internetu ar telefonu apklausiami kai kurių viešųjų įstaigų ir 

kitų teisinių formų ūkio subjektai. 

VIII SKYRIUS 

BENDRIEJI ŪKIO SUBJEKTŲ PRISKYRIMO SEKTORIAMS IR SUBSEKTORIAMS 

PRINCIPAI 

13. Instituciniams sektoriams ir subsektoriams priskiriami visi ūkio subjektai. 

14. Priskiriant ūkio subjektą instituciniam sektoriui ir subsektoriui pirmiausia 

nustatoma, ar ūkio subjektas yra institucinis vienetas, vėliau sprendžiama, kuriam instituciniam 

sektoriui jis priklauso, galiausiai – kuriam subsektoriui vienetas turi būti priskirtas. 

15. Ūkio subjektas priskiriamas sektoriui ir subsektoriui turint tokią informaciją: 

15.1. ūkio subjekto pavadinimas;  

15.2. teisinė forma;  

15.3. veiklos rūšis;  

15.4. nuosavybės forma;  

15.5. steigėjas (dalininkas);  



 4 

15.6. finansavimas ir kontrolė;  

15.7. „50 proc.“ kiekybinis kriterijus; 

15.8. Lietuvos banko tvarkomi ir interneto svetainėje skelbiami Statistiniai Lietuvos 

finansinių institucijų sąrašai; 

15.9. turimos licencijos arba leidimai teikti licencines finansines paslaugas. Ši 

informacija gaunama iš administracinių ir kitų statistinių duomenų šaltinių arba papildomai 

apklausus ūkio subjektą. 

IX SKYRIUS 

NAUJAI ĮREGISTRUOTŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PRISKYRIMO SEKTORIAMS IR 

SUBSEKTORIAMS ETAPAI 

16. Naujų JAR įsiregistravusių ūkio subjektų priskyrimas sektoriui ir subsektoriui 

atliekamas trimis etapais. Pirmasis ir antrasis etapai pateikiami tvarkos aprašo 3 priede: 

16.1. Pirmajame etape pagal tvarkos aprašo 3 priede pateiktą algoritmą visiems JAR 

įsiregistravusiems ūkio subjektams, remiantis jų teisine forma, suteikiamas institucinio 

sektoriaus ir subsektoriaus kodas ir požymis, kurio reikšmė 1. Daroma prielaida, kad visos 

teisinės formos, išskyrus juridinių asmenų filialus ir atstovybes Lietuvoje, yra instituciniai 

vienetai. 

16.1.1. Kol nėra informacijos apie nuosavybės formą, daroma prielaida, kad subjekto  

nuosavybės formos kodas yra 21. Jeigu juridinis vienetas priklauso įmonių grupei, jam 

priskiriama pagrindinio kontroliuojančio juridinio vieneto, reziduojančio Lietuvoje, nuosavybės 

forma. Kai pagrindinis kontroliuojantis juridinis vienetas reziduoja užsienyje, priskiriamos 

nuosavybės formos kodas yra 23.  

16.1.2. Surinkus informaciją apie ūkio subjekto nuosavybės formą, tačiau dar neturint 

informacijos apie jo pagrindinę ekonominės veiklos rūšį, pagal pirmojo etapo algoritmą 

Nacionalinėms privačioms ne finansų bendrovėms (S.11002) priskirtų subjektų subsektorius, jei 

reikia, automatiškai tikslinamas: ūkio subjektai, kurių nuosavybės formų kodai 11 ir 12, 

priskiriami subsektoriui S.11001, ūkio subjektai, kurių nuosavybės formos kodas 23, priskiriami 

subsektoriui S.11003. 

16.1.3. Atsižvelgiant į LB skelbiamus Statistinius Lietuvos finansinių institucijų sąrašus, 

ūkio subjektams priskiriami subsektoriai S.121–S.124, S.128–S.129.  

16.1.4. Surinkus informaciją apie ūkio subjekto pagrindinę ekonominės veiklos rūšį, 

tačiau dar neturint informacijos apie jo nuosavybės formą, taikomas antrojo etapo algoritmas, 

tačiau daroma prielaida, kad privačiųjų juridinių asmenų nuosavybės formos kodas yra 21 . 

16.2. Antrojo etapo algoritmas yra pateiktas Tvarkos aprašo 3 priede. Jis yra parengtas, 

darant prielaidas, kad visos teisinės formos, išskyrus juridinių asmenų filialus ir atstovybes 

Lietuvoje, yra instituciniai vienetai; pelno siekiantys subjektai yra rinkos gamintojai. 

16.2.1. Šis algoritmas taikomas tik tada, kai iš pirmiau išvardytų šaltinių surenkama 

informacija ir apie ūkio subjekto pagrindinę ekonominės veiklos rūšį, ir apie nuosavybės formą, 

ir apie turimas licencijas teikti licencines finansines paslaugas, išskyrus tvarkos aprašo 16.1.3 

papunktyje numatytą atvejį. Jei reikia, institucinio subsektoriaus kodas tikslinamas, suteikiamas 

požymis, kurio reikšmė 2.` 

16.2.2. Antrojo etapo algoritme nenumatyti atvejai periodiškai pateikiami nagrinėti 

Tarpinstitucinei darbo grupei. 

16.3. Trečiajame etape finansų bendrovių (išskyrus jau priskirtų subsektoriams S.121–

S.124, S.128–S.129 tarpiniame etape) ir valdžios sektoriaus subjektų sektoriaus ar subsektoriaus 

kodai gali būti tikslinami turint papildomos informacijos ir apsvarsčius galimus pakeitimus 

Tarpinstitucinėje darbo grupėje. Tokiems subjektams suteikiamas požymis, kurio reikšmė 0. 
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X SKYRIUS 

INSTITUCINIO SEKTORIAUS IR SUBSEKTORIAUS TIKSLINIMAS 

17. Subjektų, turinčių požymius, kurių reikšmės 0 ir 2, institucinio sektoriaus 

tikslinimas: 

17.1. gavus informaciją apie pasikeitusią nuosavybės formą, jei reikia, automatiškai 

tikslinamas antrojo etapo algoritme numatytas subsektoriaus kodas, išskyrus tuos atvejus, kai 

tarpiniame etape priskirti subsektorių kodai  S.121–S.124, S.128–S.129; 

17.2. ūkio subjektams, turintiems licencijas teikti licencines finansines paslaugas, 

keičiant ekonominės veiklos rūšį, institucinis subsektorius nekeičiamas. Apie tokius pakeitimus 

turi būti informuojama Tarpinstitucinė darbo grupė; 

17.3. ūkio subjektams, išreiškusiems ketinimą nutraukti veiklą ir atsisakiusiems 

licencijos arba leidimo teikti finansines paslaugas, arba ūkio subjektams, kuriems buvo iškelta 

bankroto byla, taikomas pirmojo etapo algoritmas, išskyrus į S.122, S.123, S.124, S.128, S.129 

subsektorius įtrauktus ūkio subjektus, kurie perkeliami į S.125 arba S.126 subsektorių. Esant 

ginčytinai situacijai, ūkio subjekto priskyrimo subsektoriui klausimas nagrinėjamas darbo 

grupėje; 

17.4. ūkio subjektams, išreiškusiems ketinimą vykdyti kitą veiklą ir atsisakiusiems 

licencijos teikti finansines paslaugas, taikomas pirmojo etapo algoritmas, išskyrus tuos atvejus, 

kai tarpiniame etape priskirti subsektorių kodai S.121–S.124, S.128–S.129; 

17.5. atvejai, kai ūkio subjektai, turintys požymį, kurio reikšmė 2, pakeičia teisinę formą, 

nagrinėjami atskirai, iš naujo nustatant nuosavybės formą ir subsektorių. Ūkio subjekto, turinčio 

požymį, kurio reikšmė 0, subsektorius nekeičiamas, informuojama Tarpinstitucinė darbo grupė. 

18. Pasikeitus sektoriaus nustatymo informacijai, išvardytai šio tvarkos aprašo 15 

punkte, ūkio subjektų sektorių ir subsektorių kodai statistiniame ūkio subjektų registre tikslinami 

nuolat pagal tvarkos aprašo 3 priede pateiktą algoritmą arba remiantis Tarpinstitucinės darbo 

grupės protokolu.  

19. Licencines finansines paslaugas teikę arba teikiantys ūkio subjektai kartą per 

mėnesį (iki 5 darbo dienos) sutikrinami su Lietuvos banko tvarkomais ir interneto svetainėje 

skelbiamais Statistiniais Lietuvos finansinių institucijų sąrašais. Vadovaujantis patikrinimo 

duomenimis, kartą per mėnesį tikslinami finansų bendrovėms suteikti subsektorių kodai. 

20. Tais atvejais, kai algoritmas numato keletą galimų variantų ir, pakeitus sektorių bei 

subsektorių, keistųsi statistinio atsiskaitymo tvarka arba kai iškyla ginčytini priskyrimo sektoriui 

ir subsektoriui klausimai, Tarpinstitucinės darbo grupės narių argumentuoti siūlymai teikiami 

Tarpinstitucinei makroekonominės statistikos ekspertų darbo grupei. 

21. Tarpinstitucinė makroekonominės statistikos ekspertų darbo grupė, apsvarsčiusi 

pateiktus siūlymus, priima galutinį sprendimą (išskyrus pinigų finansų įstaiga sektorių (PFĮ), už 

kurį išimtinai atsakinga Eurosistema, t. y. ECB ir LB, ir jei tai neprieštarauja Eurostato 

sprendimui). Nustačius reikiamą institucinį sektorių ir subsektorių, jo kodas įrašomas į statistinį 

registrą. 

22. Visi Lietuvos ūkio subjektų filialai (padaliniai) ir atstovybės, veikiantys Lietuvos 

ekonominėje erdvėje, nėra instituciniai vienetai. Jie priskiriami tam sektoriui ir subsektoriui, 

kuriam priklauso pats ūkio subjektas. 

23. Užsienio bendrovių Lietuvoje įsteigti filialai paprastai laikomi atskirais 

instituciniais vienetais, kai tenkina institucinio vieneto apibrėžimo sąlygas. 

XI SKYRIUS 

ŪKIO SUBJEKTŲ PRISKYRIMAS FINANSŲ BENDROVIŲ SEKTORIUI 

24. Pagal Institucinių sektorių ir subsektorių klasifikatorių (tvarkos aprašo 2 priedas) 

S.122 subsektoriui (Indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką), S.123 subsektoriui (Pinigų rinkos 

fondai (PRF), S.128 subsektoriui (Draudimo bendrovės) ir S.129 subsektoriui (Pensijų fondai) 

priskiriami tik atitinkamas licencijas ar priežiūros institucijos leidimus turintys ūkio subjektai, 

įtraukti į Lietuvos banko skelbiamus Statistinius Lietuvos finansinių institucijų sąrašus. 
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25. Klasės 64.19 (Kitas piniginis tarpininkavimas) ūkio subjektai subsektoriui S.122 

priskiriami tik tais atvejais, jei jie jau turi galiojančią banko arba kredito unijos licenciją (tokie 

subjektai yra LB tvarkomame Statistiniame Lietuvos pinigų finansų įstaigų sąraše). Kol licencija 

nesuteikiama, pirmajame arba antrajame etape suteiktas subsektoriaus kodas nekeičiamas. 

26. Grupės 64.3 (Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla) ūkio subjektai 

priskiriami subsektoriui S.123 tik tais atvejais, kai jie yra pripažįstami pinigų rinkos fondais ir 

įtraukiami į LB tvarkomą Statistinį Lietuvos pinigų finansų įstaigų sąrašą. 

27. Subsektoriui S.124 priskiriami į LB tvarkomą Statistinį Lietuvos investicinių fondų 

sąrašą įtraukti ūkio subjektai. 

28. Grupių 65.1 (Draudimas) ir 65.2 (Perdraudimas) ūkio subjektai subsektoriui S.128 

priskiriami tik tais atvejais, jei jie jau turi galiojančią licenciją ir yra įtraukti į Lietuvos banko 

skelbiamus Statistinius Lietuvos draudimo bendrovių sąrašus. Kol licencija nesuteikiama, 

pirmajame arba antrame etape suteiktas subsektoriaus kodas nekeičiamas. 

29. Likusios finansų bendrovės antrajame etape (tvarkos aprašo 3 priedas) priskiriamos 

S.125 subsektoriui (Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus), 

jei jos daugiausia užsiima finansiniu tarpininkavimu (dažniausiai atitinka EVRK 2 red. 64.9 

grupę), S.126 subsektoriui (Finansiniai pagalbininkai), jei jos daugiausia užsiima pagalbine 

finansine veikla (atitinka EVRK 2 red. 66 klasę), ir S.127 subsektoriui (Priklausomos finansų 

įstaigos ir pinigų skolintojai), jei jos teikia finansines paslaugas ir su didžiąja jų turto ar 

įsipareigojimų dalimi susiję sandoriai nėra sudaromi atviroje rinkoje. S.127 subsektoriui taip pat 

priskiriamos kontroliuojančiosios bendrovės (EVRK 2 red. 64.2 grupė). 

30. Kiekvienais metais, sudarant Veikiančių ūkio subjektų sąrašą, Įmonių statistikos 

skyrius teikia Tarpinstitucinei darbo grupei informaciją apie EVRK 2 red. 64.2 grupės ūkio 

subjektų atitiktį specialios paskirties darbo grupės rekomenduotiems kriterijams bei sąrašą ūkio 

subjektų, kuriems priskirtos kitos veiklos rūšys, tačiau jie atitinka šiuos kriterijus. LB teikia 

Tarpinstitucinei darbo grupei informaciją apie elektroninių pinigų įstaigas, kurių pagrindinė 

veikla yra elektroninių pinigų leidimas, mokėjimo įstaigas, kurių pagrindinė veikla yra mokėjimo 

paslaugų teikimas, jei turi informaciją, – apie įmones, kurių lėšų įsigijimas ar lėšų investavimas 

priklauso nuo patronuojančiosios bendrovių grupės. 

31. Nepriklausomai nuo to, ar pirmame bei antrame algoritmo etapuose jau surinkta 

informacija apie ūkio subjekto nuosavybės formą ir pagrindinę ekonominės veiklos rūšį, LB 

tvarkomame ir interneto svetainėje skelbiamame Statistiniame Lietuvos finansinių institucijų 

sąraše esančios kredito įstaigos ir elektroninių pinigų įstaigos priskiriamos subsektoriui S.122, 

pinigų rinkos fondai – subsektoriui S.123, investiciniai fondai – subsektoriui S.124, draudimo 

bendrovės – subsektoriui S.128, pensijų fondai – subsektoriui S.129. 

XII SKYRIUS 

ŪKIO SUBJEKTŲ PRISKYRIMAS VALDŽIOS SEKTORIUI 

32. Pagal Institucinių sektorių ir subsektorių klasifikatorių (tvarkos aprašo 2 priedas) 

Valdžios sektoriui suteikiamas 13 kodas, subsektoriams prie šio kodo pridedami papildomi 

ženklai. Pirmajame priskyrimo sektoriui ir subsektoriui etape Valdžios sektoriui priskiriamos: 

32.1. valstybės biudžetinės įstaigos – S.1311 subsektoriui (Centrinė valdžia); 

32.2. savivaldybių biudžetinės įstaigos – S.1313 subsektoriui (Vietinė valdžia);  

32.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos skyriai, Valstybinė ligonių 

kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos priskiriami S.1314 

subsektoriui (Socialinės apsaugos fondai). 

33. Antrajame etape priskyrimas valdžios sektoriui nėra atliekamas. 

34. Trečiame etape dėl priskyrimo valdžios sektoriui analizuojami visi subjektai, kurių 

nuosavybės formos kodas yra 11 (viešoji nuosavybė, kurioje valstybės ar savivaldybės 

nuosavybė sudaro 50 proc. arba daugiau kaip 50 proc. subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje 

nėra užsienio investuotojų kapitalo) ir 12 (viešoji nuosavybė, kurioje valstybės ar savivaldybės 

nuosavybė sudaro 50 proc. arba daugiau kaip 50 proc. subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje 



 7 

yra užsienio investuotojų kapitalo), išskyrus 42, 58 ir 68 teisinės formos subjektus, kurie visi 

priskiriami valdžios sektoriui. Sprendimas dėl priskyrimo valdžios sektoriui priimamas 

vadovaujantis tvarkos aprašo 4 priede pateikta schema. 

35. Ūkio subjektų analizę dėl priskyrimo valdžios sektoriui atlieka Ūkio subjektų 

registro skyrius, sudėtingesnius atvejus analizuoja Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyrius. 

36. Ūkio subjektų registro skyrius ir Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyrius 

teikia Tarpinstitucinei darbo grupei siūlymus dėl ūkio subjektų priskyrimo valdžios sektoriui ir 

informaciją apie šiuos subjektus, leidžiančią spręsti dėl institucinio sektoriaus. 

37. Trečiajame etape valdžios sektoriui gali būti priskirti subjektai tik po to, kai 

informacija apie juos bus apsvarstyta Tarpinstitucinėje grupėje. Po apsvarstymo 

Tarpinstitucinėje grupėje, ginčytini klausimai teikiami svarstyti Tarpinstitucinei 

makroekonominės statistikos ekspertų grupei, kaip numatyta tvarkos aprašo 21 punkte.  

38. Atskirais atvejais sektoriaus kodas gali būti keičiamas Eurostato sprendimu (jeigu 

toks yra). 

39. Kiekvienų metų spalio 15 d. sudaromas Veikiančių ūkio subjektų sąrašas, kuriame 

pateikiami visi statistinio registro rodikliai, tarp jų – instituciniai sektoriai ir subsektoriai. Iš šio 

sąrašo išskiriamas valdžios sektoriaus subjektų sąrašas, kuris patikslinamas pagal kiekvienų metų 

sausio 1 d. ūkio subjektų registro duomenis ir suderinamas su Valdžios sektoriaus finansų 

skyriumi. Parengiami naujai priskirtų valdžios sektoriui ir pašalintų iš valdžios sektoriaus ūkio 

subjektų sąrašai. 

40. Valdžios sektoriaus subjektų sąraše įrašomi šie rodikliai: ūkio subjekto kodas, 

pavadinimas, subsektorius.  

41. Valdžios sektoriaus subjektų sąrašas atnaujinamas vieną kartą per metus.  

XIII SKYRIUS 

NAUDOJAMOS KOMPIUTERIŲ PROGRAMOS 

42. Instituciniams sektoriams ir subsektoriams tvarkyti naudojamos Oracle programos. 

43. Statistinio vieneto pokyčiams analizuoti naudojama MS Excel skaičiuoklė. 

XIV SKYRIUS 

STATISTINĖS INFORMACIJOS SKLAIDA 

44. Valdžios sektoriaus ūkio subjektų sąrašai iki kiekvienų metų sausio 15 d. skelbiami 

Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt/instituciniai-sektoriai-ir-subsektoriai. 

45. Atskirose lentelėse pateikiami šių sąrašų pasikeitimai per metus ir jų priežastys.  

46. Statistinė informacija teikiama pagal individualias vartotojų užklausas. 

XV SKYRIUS 

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 

47. Eurostato išleistas „Rekomendacijų vadovas“ statistinio profilio registrams 

(angl. Recommendations manual). Prieiga per internetą: https://circabc.europa.eu. 

48. Eurostato išleistos „Statistinių verslo registrų gairės“ statistinio profilio registrams 

(angl. Guidelines on Statistical Business Registers). Prieiga per internetą: 

https://circabc.europa.eu. 

XVI SKYRIUS 

PRIEDAI 

49. 1 priedas „Ūkio subjektų teisinių formų klasifikatorius“. 

50. 2 priedas „Institucinių sektorių ir subsektorių klasifikatorius“. 

51. 3 priedas „Ūkio subjektų priskyrimo sektoriams ir subsektoriams algoritmas“. 

52. 4 priedas „Ūkio subjektų priskyrimo valdžios sektoriui schema“. 

53. 5 priedas „Nuosavybės formų klasifikatorius“. 

https://osp.stat.gov.lt/instituciniai-sektoriai-ir-subsektoriai
https://circabc.europa.eu/
https://circabc.europa.eu/
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XVII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

54. Jeigu ES teisės aktai nustato kitokias sektorizavimo taisykles, šio tvarkos aprašo 

nuostatos taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja ES teisės aktų nuostatoms. 

55. Jeigu yra gautas oficialus Europos Komisijos nurodymas dėl ūkio subjekto 

sektoriaus, tai sektoriaus kodas gali būti keičiamas taip, kaip nurodo EK. 

56. Pasikeitus metodikoje nurodytiems teisės aktams, taikomos aktualios šių teisės aktų 

redakcijų nuostatos. 

 

___________ 

 

Parengė 

Ūkio subjektų registro skyrius 
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Ūkio subjektų priskyrimo instituciniams 

sektoriams ir subsektoriams tvarkos aprašo  

1 priedas 

ŪKIO SUBJEKTŲ TEISINIŲ FORMŲ KLASIFIKATORIUS 

Teisinės 

formos 

kodas 

Pavadinimas 

11  Valstybės įmonė  

13  Savivaldybės įmonė 

21  Tikroji ūkinė bendrija 

22  Komanditinė ūkinė bendrija 

26  Sodininkų bendrija  

27  Bendrija 

31  Uždaroji akcinė bendrovė 

32  Akcinė bendrovė 

41  Žemės ūkio bendrovė  

42  Lietuvos radijo ir televizijos komisija  

43  Nuolatinė arbitražo institucija 

49  Užsienio juridinio asmens filialas  

52  Užsienio juridinio asmens atstovybė 

54  Juridinio asmens atstovybė  

57  Viešoji įstaiga  

58  Valstybės biudžetinė įstaiga  

60  Šaulių sąjunga  

62  Prekybos, pramonės ir amatų rūmai  

63  Asociacija  

64  Labdaros ir paramos fondas  

65  Politinė partija  

68  Savivaldybės biudžetinė įstaiga  

69  Religinė bendruomenė ar bendrija 

70  Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija  

71  Kooperatinė bendrovė  

73  Šeimyna  

76  Profesinė sąjunga  

81, 82   Individualioji įmonė  

84  Advokatų profesinė bendrija 

85  Europos ekonominių interesų grupė 

86  Europos bendrovė 

87  Centrinis bankas 

88  Europos kooperatinė bendrovė 

89  Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė 
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91  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija 

94  Bendras valdymo ir pranešimų centras 

95  Biudžetinė įstaiga 

96  Mažoji bendrija  
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Ūkio subjektų priskyrimo instituciniams 

sektoriams ir subsektoriams tvarkos aprašo  

2 priedas 

INSTITUCINIŲ SEKTORIŲ IR SUBSEKTORIŲ KLASIFIKATORIUS 

Sektoriaus ir 
subsektoriaus 
kodas 

Sektoriaus ir subsektoriaus 

pavadinimas 

 

S.1 Visa ekonomika  

S.11 Ne finansų bendrovės  

S.11001 Viešosios ne finansų bendrovės  

S.11002 
Nacionalinės privačios ne finansų 

bendrovės 

 

S.11003 
Užsienio subjektų kontroliuojamos ne 

finansų bendrovės 

 

S.12 Finansų bendrovės  

S.121 Centrinis bankas  

S.122 
Indėlių bendrovės, išskyrus centrinį 

banką 

 

S.12201 Viešosios  

S.12202 Nacionalinės privačiosios  

S.12203 Kontroliuojamos užsienio subjektų  

S.123 Pinigų rinkos fondai (PRF)  

S.12301 Viešieji  

S.12302 Nacionaliniai privatieji  

S.12303 Kontroliuojami užsienio subjektų  

S.124 Ne PRF investiciniai fondai  

S.12401 Viešieji  

S.12402 Nacionaliniai privatieji  

S.12403 Kontroliuojami užsienio subjektų  

S.125 
Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus 

draudimo bendroves ir pensijų fondus 

 

S.12501 Viešieji  

S.12502 Nacionaliniai privatieji  

S.12503 Kontroliuojami užsienio subjektų  

S.126 Finansiniai pagalbininkai  

S.12601 Viešieji  

S.12602 Nacionaliniai privatieji  

S.12603 Kontroliuojami užsienio subjektų  

S.127 
Priklausomos finansų įstaigos ir pinigų 

skolintojai 

 

S.12701 Viešieji  

S.12702 Nacionaliniai privatieji  

S.12703 Kontroliuojami užsienio subjektų  

S.128 Draudimo bendrovės  

S.12801 Viešosios  

S.12802 Nacionalinės privačiosios  

S.12803 Kontroliuojamos užsienio subjektų  

S.129 Pensijų fondai  

S.12901 Viešieji  

S.12902 Nacionaliniai privatieji  
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S.12903 Kontroliuojami užsienio subjektų  

S.13 Valdžios sektorius  

S.1311 
Centrinė valdžia (išskyrus socialinės 

apsaugos fondus) 

 

S.1312 
Krašto (regiono) valdžia (išskyrus 

socialinės apsaugos fondus) 

 

S.1313 
Vietos valdžia (išskyrus socialinės 

apsaugos fondus) 

 

S.1314 Socialinės apsaugos fondai  

S.14 Namų ūkiai  

S.141  Darbdaviai   

S.142 Savarankiškai dirbantys asmenys  

S.143 Samdomieji darbuotojai  

S.144 
Nuosavybės pajamų ir pervedimų 

pajamų gavėjai 

 

S.1441 Nuosavybės pajamų gavėjai   

S.1442 Pensijų gavėjai  

S.1443 Kitų pervedimų gavėjai  

S.15 
Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne 

pelno institucijos 

 

S.2 Likusio pasaulio sektorius  

S.21 
Europos Sąjungos valstybės narės, 

institucijos ir įstaigos 

 

S.211 Europos Sąjungos valstybės narės  

S.2111 Euro zonos valstybės narės  

S.2112 
Euro zonai nepriklausančios valstybės 

narės 

 

S.212 
Europos Sąjungos institucijos ir 

įstaigos 

 

S.2121 Europos Centrinis Bankas (ECB)  

S.2122 
Europos institucijos ir įstaigos, 

išskyrus ECB 

 

S.22 

Šalys, kurios nėra ES valstybės narės, 

ir tarptautinės organizacijos, kurios 

nėra ES rezidentės 
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Ūkio subjektų priskyrimo instituciniams 

sektoriams ir subsektoriams tvarkos aprašo 

4 priedas 

ŪKIO SUBJEKTŲ PRISKYRIMO VALDŽIOS SEKTORIUI SCHEMA 
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Ūkio subjektų priskyrimo instituciniams 

sektoriams ir subsektoriams tvarkos aprašo 

5 priedas 

NUOSAVYBĖS FORMŲ KLASIFIKATORIUS 

 

Kodas Pavadinimas 

11  

 Viešoji nuosavybė, kurioje valstybės ar savivaldybės nuosavybė sudaro 50% arba 

daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų 

kapitalo  

12  

 Viešoji nuosavybė, kurioje valstybės ar savivaldybės nuosavybė sudaro 50% arba 

daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje yra užsienio investuotojų 

kapitalo  

21  

 Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso 

daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų 

kapitalo  

22  

 Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso 

daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje yra užsienio investuotojų 

kapitalo  

23  
 Privati nuosavybė, kurioje užsienio fizinių bei juridinių asmenų nuosavybė sudaro 

daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo  

 

Juridinio vieneto nuosavybės forma nustatoma pagal savininkus ir jiems priklausančią 

įstatinio kapitalo, atėmus savas įmonės ir neapmokėtas akcijas, dalį. 

Jeigu juridinis vienetas priklauso įmonių grupei, jam priskiriama pagrindinio 

kontroliuojančio juridinio vieneto, reziduojančio Lietuvoje, nuosavybės forma. Kai pagrindinis 

kontroliuojantis juridinis vienetas reziduoja užsienyje, priskiriama nuosavybės forma, kurios 

kodas yra 23.  

 


