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2022 M. LIETUVOS BANKO STATISTIKOS PROGRAMA
Santrumpos
AnaCredit – analitiniai kredito ir kredito rizikos duomenų rinkiniai
CVPDB – Centralizuota vertybinių popierių duomenų bazė
EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
ECB – Europos Centrinis Bankas
ECBTA – Europos Centrinio Banko teisės aktai
ECBS – Europos centrinių bankų sistema
EPTR – Europos Parlamento, Tarybos reglamentai
ES – Europos Sąjunga
ESRV – Europos sisteminės rizikos valdyba
KFS – ketvirtinės finansinės sąskaitos
KD – kiti dokumentai
LB – Lietuvos bankas
LBVN – Lietuvos banko valdybos nutarimai
LRĮ Lietuvos Respublikos įstatymai
LSD – Lietuvos statistikos departamentas
MBV6 – TVF Mokėjimų balanso vadovas (6 leidimas)
NŪFSIS – Namų ūkių finansinės stebėsenos informacinė sistema
PFĮ – pinigų finansų įstaiga
PRDB – Paskolų rizikos duomenų bazė
RIAD – Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registras
SPV – specialiosios paskirties vienetai
TAB – Tarptautinių atsiskaitymų bankas
TVF – Tarptautinis valiutos fondas
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I. LIETUVOS BANKO STATISTIKOS TOBULINIMO DARBAI
Eil.
Nr.

Statistinio darbo (tyrimo)
pavadinimas

Pinigų ir finansų statistika
1. PFĮ balanso statistikos plėtra pagal
ECBS vartotojų poreikius
2. Elektroninių pinigų įstaigų, kurių
pagrindinė veikla yra elektroninių
pinigų leidimas, įtraukimas į PFĮ
balanso statistiką

3. Investicinių fondų statistikos plėtra
pagal ECBS vartotojų poreikius
4. Draudimo bendrovių statistikos
sudarymo buveinės arba rezidavimo
metodu (angl. home versus host
approach) metodikos tobulinimas
5. Draudimo bendrovių statistikos
plėtra pagal ECBS vartotojų
poreikius
6. Pensijų fondų statistikos plėtra
pagal ECBS vartotojų poreikius
7. Mokėjimų ir sukčiavimų atliekant
mokėjimus statistikos plėtra

Statistinio darbo (tyrimo)
tikslas

Teisinis
pagrindas*

Patenkinti vartotojų poreikį
išplėsti PFĮ balanso
statistiką
Patobulinti pinigų statistiką
patikslinant pinigus
kuriančio sektoriaus ribas

LBVN-6
ECBTA-19
ECBTA-20
ECBTA-19
ECBTA-20

Patenkinti vartotojų poreikį
išplėsti investicinių fondų
statistiką
Patenkinti vartotojų poreikį
tobulinti draudimo
bendrovių statistikos
sudarymo metodiką
Patenkinti vartotojų poreikį
išplėsti draudimo bendrovių
statistiką

LRĮ-1
EPTR-1

Patenkinti vartotojų poreikį
išplėsti pensijų fondų
statistiką
Patenkinti vartotojų poreikį
išplėsti mokėjimų statistiką
ir įgyvendinti sukčiavimų
atliekant mokėjimus
statistiką

LRĮ-1
EPTR-1

LRĮ-1
EPTR-1

LRĮ-1
EPTR-1

LBVN-13
ECBTA-11
ECBTA-22

Siekiamas rezultatas

Planuojama
įgyvendinimo
data

Statistiniam
darbui atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

Pradėti rengti ir ECB teikti naujus
PFĮ balanso statistikos duomenis

2022 m.
I ketv.

1,59

2022 m. sausio–birželio mėn.
įvertinti ir 2022 m. liepos–
gruodžio mėn. faktiniai
elektroninių pinigų įstaigų
duomenys įtraukti į PFĮ balanso
statistiką
2022 m. atlikti naudos ir
sąnaudų vertinimo analizę

2022 m.

9,54

Po
2022 m.

5,30

2022 m. parengti ir su ECB
suderinti pasiūlymus dėl
draudimo bendrovių statistikos
sudarymo metodikos tobulinimo
2022 m. parengti statistinės
atskaitomybės pakeitimo
galimybių studiją, atlikti naudos
ir sąnaudų vertinimo analizę
2022 m. parengti statistinės
atskaitomybės pakeitimo
galimybių studiją
Pradėti rengti, skelbti ir ECB
teikti naujus mokėjimų ir
sukčiavimų atliekant mokėjimus
statistikos duomenis

Po
2022 m.

3,71

Po
2022 m.

4,24

Po 2023 m.

2,65

2022 m.

12,73
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Eil.
Nr.

Statistinio darbo (tyrimo)
pavadinimas

Statistinio darbo (tyrimo)
tikslas

8. PRDB (granuliniai sandorio šalių bei
kredito ir kredito rizikos duomenys)
plėtra

Atlikti PRDB palaikymo ir
tobulinimo darbus

9. Eurosistemos Integruotos
atskaitomybės sąrangos sukūrimas

Pakeisti agreguotą
atskaitomybę į granulinę
atskaitomybę siekiant
lanksčiai patenkinti
didėjančius vartotojų
poreikius, pernelyg
nedidinant atskaitomybės
naštos

Išorės sektoriaus statistika
10. Išorės sektoriaus statistikos plėtra

11. Istorinių 2013–2016 m. mokėjimų
balanso duomenų rengimas

Šalies finansinės sąskaitos
12. Ketvirtinių finansinių sąskaitų plėtra

Kiti statistiniai tyrimai
13. Fizinių komercinio nekilnojamojo
turto rodiklių rengimas

Teisinis
pagrindas*

Siekiamas rezultatas

Planuojama
įgyvendinimo
data

Statistiniam
darbui atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**
28,63

LBVN-12
ECBTA-14
ECBTA-15
ECBTA-17
ECBTA-18
LRĮ-1
EPTR-1

Įgyvendinti PRDB duomenų
modelio pakeitimus ir
papildomos kokybės užtikrinimo
priemones

2022 m.

2022 m. atlikti naudos ir
sąnaudų vertinimo analizę,
integruoti nacionalinius poreikius
į integruotos atskaitomybės
sąrangos duomenų modelį (IReF)

Po
2025 m.

59,39

Įgyvendinti ECB gairėse
nurodytus išorės sektoriaus
statistikos reikalavimus
Išplėsti išorės sektoriaus
statistiką specialiosios
paskirties vienetų
duomenimis ir tarptautinių
investicijų balansą pagal
valiutas

LRĮ-1
ECBTA-2

Sukurti naujus objektus, parengti
duomenų validavimo formules,
sukurti GESMES lenteles
Parengti duomenis

2022 m.
IV ketv.

8,48

2022 m.
III ketv.

4,24

Įgyvendinti ECB gairėse
nurodytus KFS statistikos
reikalavimus

LRĮ-1
EPTR-1
ECBTA-7

2022 m. parengti ir pateikti ECB
kitų finansų institucijų duomenis;
metodiškai ir techniškai
pasirengti ECB gairėse nurodytų
rodiklių rengimui

2024 m.

10,60

Įgyvendinti ESRV
rekomendacijas

KD-7

Gauti duomenys iš privačių
duomenų teikėjų LB funkcijoms
ir ECBS uždaviniams vykdyti

2022 m.
IV ketv.

16,20

LRĮ-1
ECBTA-2
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Eil.
Nr.

Statistinio darbo (tyrimo)
pavadinimas

Statistinio darbo (tyrimo)
tikslas

Teisinis
pagrindas*

14. Su klimato kaita susijusios finansų
statistikos sukūrimas

Patenkinti vartotojų poreikį
sukurti su klimato kaita
susijusią finansų statistiką

LRĮ-1
EPTR-1

15. Rodiklių, atspindinčių finansų
sistemos komercinio nekilnojamojo
turto kreditavimo apimtį ir skolinimo
standartus rengimas
16. Pasikartojančių būsto sandorių
kainų pokyčių rengimas

Įgyvendinti ESRV
rekomendacijas

KD-7

Patenkinti vartotojų poreikį
išplėsti pasikartojančių
būsto sandorių kainų
statistiką

LRĮ-1
KD-6

Siekiamas rezultatas

Planuojama
įgyvendinimo
data

Statistiniam
darbui atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**
37,12

2022 m.
suformuluoti su klimato kaita
susijusios statistikos rinkimo
tikslus, nustatyti statistinių
duomenų apimties poreikį ir,
atsižvelgiant į Lietuvos tvarių
finansų strategiją ir veiksmų
planą, parengti LB su klimato
kaita susijusios statistikos
sukūrimo ir įdiegimo planą
Parengti statistinę informaciją LB
funkcijoms ir ECBS uždaviniams
vykdyti

Po
2023 m.

2022 m.
IV ketv.

2,00

Parengti ir paskelbti
pasikartojančių būsto sandorių
kainų mėnesinius bei metinius
pokyčius

2022 m.
II ketv.

4,80
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II. LIETUVOS BANKO ATLIEKAMI STATISTINIAI DARBAI (TYRIMAI)
Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

Pinigų ir finansų statistika
1. LB balanso statistika

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

Teisinis
pagrindas*

Periodiškumas

Duomenų
šaltinis

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

ECBTA-20

Mėnesinis,
ketvirtinis

LB apskaitos
duomenys

2. Suvestinė PFĮ balanso
statistika

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

LBVN-6
ECBTA-19
ECBTA-20

Mėnesinis,
ketvirtinis

Statistinių
ataskaitų PFĮ-01 ir
PFĮ-03 duomenys

3. Pavienių PFĮ balanso
statistika

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
ECBS uždaviniams
vykdyti
Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
Eurosistemos
uždaviniams vykdyti

LBVN-6
ECBTA-19
ECB-TA-20

Mėnesinis,
ketvirtinis

LBVN-6
ECBTA-19
ECBTA-20

Kas 1,5
mėnesio

4. Privalomųjų atsargų
bazės ir makro santykio
statistika

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB

10,16

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB

71,15

Statistinių
ataskaitų PFĮ-01 ir
PFĮ-03 duomenys

Per 14
kalendorinių
dienų mėnesiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių).
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių
Per 20 darbo
dienų mėnesiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių).
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

Teikiama ECB

3,63

Statistinių
ataskaitų PFĮ-01 ir
PFĮ-03 duomenys

Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

Teikiama ECB

4,36
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Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

Teisinis
pagrindas*

Periodiškumas

Duomenų
šaltinis

5. PFĮ paskolų ne finansų
bendrovėms pagal
ekonominės veiklos rūšis
ir paskolų pagal likutinę
trukmę duomenys

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

ECBTA-20

Ketvirtinis

PRDB duomenys

6. PFĮ nepanaudotų kredito
linijų duomenys

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
ECBS uždaviniams
vykdyti
Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
ECBS uždaviniams
vykdyti

ECBTA-20

Ketvirtinis

LB administraciniai
duomenys

LRĮ-1
EPTR-1

Ketvirtinis

PRDB duomenys

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
Oficialiosios statistikos
programos I daliai
vykdyti

LRĮ-1

Ketvirtinis

PRDB duomenys

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

LRĮ-1
EPTR-1

Mėnesinis

Didžiausių atrinktų
kredito įstaigų
duomenys

7. Kredito įstaigų paskolų
mažoms ir vidutinėms ne
finansų bendrovėms
duomenys

8. Bankų ir jų
kontroliuojamųjų įmonių
paskolų centrinei
valdžiai, vietos valdžiai ir
socialinės apsaugos
fondams pagal likutinę
trukmę duomenys
9. PFĮ paskolų duomenys
apie moratoriumo dėl
COVID-19 pandemijos
sąlygų pritaikymą

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

Per 2 mėnesius
ketvirčiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių).
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms
Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

2,90

Teikiama ECB

1,45

Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių.
Pagal duomenų
teikimo LSD
sutartį
Pagal duomenų
teikimo LSD
sutartį

Teikiama ECB ir
LSD

0,73

Teikiama LSD

0,73

Per 30
kalendorinių
dienų mėnesiui
pasibaigus

Teikiama LB ir
ECB
vartotojams

2,90
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Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

Teisinis
pagrindas*

Periodiškumas

Duomenų
šaltinis

10. Suvestinė PFĮ palūkanų
normų statistika

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

LBVN-7
ECBTA-8
ECBTA-20

Mėnesinis

Statistinės
ataskaitos PFĮ-02
duomenys

11. Pavienių PFĮ palūkanų
normų statistika

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
ECBS uždaviniams
vykdyti
Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

LBVN-7
ECBTA-8
ECBTA-20

Mėnesinis

Statistinės
ataskaitos PFĮ-02
duomenys

LBVN-9
ECBTA-9
ECBTA-13
ECBTA-21

Mėnesinis,
ketvirtinis

Statistinės
ataskaitos KIS-01
duomenys CVPDB
RIAD

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

ECBTA-21

Ketvirtinis

Finansinio
tarpininkavimo
įmonių statistinės
ataskaitos
F-03 duomenys

12. Investicinių fondų turto
ir įsipareigojimų
statistika

13. Skolinimo veiklą
vykdančių finansų
bendrovių turto ir
įsipareigojimų statistika

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

Per 20 darbo
dienų mėnesiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių).
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių
Per 35 darbo
dienas mėnesiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių).
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių
Per 3 mėnesius
ketvirčiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių).
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms
Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

46,47

Teikiama ECB

1,45

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB

30,49

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB

1,45
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Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

Teisinis
pagrindas*

Periodiškumas

Duomenų
šaltinis

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

14. Vertybinių popierių ir
išvestinių finansinių
priemonių prekiautojų
turto ir įsipareigojimų
statistika
15. Draudimo bendrovių
turto ir įsipareigojimų
statistika

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
ECBS uždaviniams
vykdyti

ECBTA-21

Ketvirtinis

LB administraciniai
duomenys

Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

ECBTA-12
ECBTA-21

Ketvirtinis,
metinis

LB administraciniai
duomenys CVPDB
RIAD

16. Pensijų fondų turto ir
įsipareigojimų statistika

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

ECBTA-16
ECBTA-21

Mėnesinis,
ketvirtinis,
metinis

LB administraciniai
duomenys CVPDB
RIAD

17. Tarpbankinio skolinimosi
rinkos statistika

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms vykdyti

LBVN-1

Mėnesinis

Statistinės
ataskaitos F0601
duomenys

18. Užsienio valiutos rinkos
statistika

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms vykdyti

LBVN-1

Mėnesinis

Statistinės
ataskaitos F0603
duomenys

Per 50 darbo
dienų ketvirčiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių).
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių
Per 50 darbo
dienų ketvirčiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių).
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių
Per 7 darbo
dienas mėnesiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)
Per 7 darbo
dienas mėnesiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms
Teikiama ECB

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

0,73

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB

7,26

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB

10,89

Skelbiama LB
interneto
svetainėje

8,71

Skelbiama LB
interneto
svetainėje

8,71
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Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

19. Palūkanų normų ir
ilgalaikių palūkanų
normų, taikomų
konvergencijai įvertinti,
duomenys
20. TAB tyrimo „Trimetė
centrinių bankų apžvalga
apie užsienio valiutų ir
išvestinių finansinių
priemonių rinkas“
Lietuvos duomenys
21. Kredito įstaigų
struktūriniai finansiniai
rodikliai
22. Konsoliduoti bankų
duomenys

23. Finansinio patikimumo
rodikliai pagal TVF
reikalavimus
24. TVF tyrimo „Finansinių
paslaugų prieinamumas
ir panaudojimas“
Lietuvos duomenys

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

Teisinis
pagrindas*

Periodiškumas

Duomenų
šaltinis

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms
Teikiama ECB

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
Mastrichto
konvergencijos
kriterijams įvertinti
Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
plačiajai visuomenei
informuoti

EPTR-1

Kasdienis,
mėnesinis,
pusmetinis

OMX biržos
duomenys

Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

4,36

KD-2

Metinis

Atrinktų bankų
duomenys

Pagal duomenų
teikimo TAB
kalendorių

Teikiama TAB

2,90

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
ECBS uždaviniams
vykdyti
Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
ECBS uždaviniams
vykdyti
Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
plačiajai visuomenei
informuoti
Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
plačiajai visuomenei
informuoti

ECBTA-20

Metinis

Įvairūs šaltiniai

Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

Teikiama ECB

1,45

ECBTA-23

Ketvirtinis,
metinis

LB administraciniai
duomenys

Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

Teikiama ECB

8,71

KD-1

Ketvirtinis

LB administraciniai
duomenys

Teikiama TVF

3,63

KD-1

Metinis

Įvairūs šaltiniai

Per 90
kalendorinių
dienų ketvirčiui
pasibaigus
Pagal duomenų
teikimo TVF
kalendorių

Teikiama TVF

0,73
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Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

Teisinis
pagrindas*

Periodiškumas

Duomenų
šaltinis

25. Mokėjimų ir sukčiavimų
atliekant mokėjimus
statistika

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

LBVN-13
ECBTA-11
ECBTA-22

Ketvirtinis,
pusmetinis

Statistinių
ataskaitų P0607 ir
S0607 duomenys

26. Atsiskaitymo sistemų
statistika

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
ECBS uždaviniams
vykdyti
Stebėti ir vertinti
Lietuvos mokėjimų
rinkoje vyraujančias
tendencijas,
vykstančius pokyčius ir
šalies gyventojų
mokėjimo įpročius

ECBTA-11
ECBTA-22

Metinis

LB atsiskaitymo
sistemų duomenys

LRĮ-1

Metinis

Reprezentatyvi
Lietuvos gyventojų
apklausa

27. Lietuvos gyventojų
mokėjimo įpročių
apklausos apžvalga

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

Per 35 darbo
dienas ketvirčiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių).
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių
Pagal tų metų LB
darbų plane
numatytus
terminus

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms
Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

45,74

Teikiama ECB

14,52

Skelbiama LB
interneto
svetainėje

17,52

11
Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

Teisinis
pagrindas*

Periodiškumas

28. Įmonių apklausa dėl
mokėjimo ir kitų
finansinių paslaugų

Stebėti ir vertinti
Lietuvos mokėjimų
rinkoje vyraujančias
tendencijas,
vykstančius pokyčius ir
šalies įmonėms
naudojantis mokėjimo
ir kitomis finansinėmis
paslaugomis

LRĮ-1

Kartą per
metus

29. Vertybinių popierių
atsiskaitymo sistemų
statistika

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
ECBS uždaviniams
vykdyti

Metinis

30. Granulinių kredito ir
kredito rizikos duomenų
rengimas ir kokybės
valdymas

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

EPTR-1
Duomenų
gavimui iš
Nasdaq CSD
– sutartis
LBVN-12
ECBTA-14
ECBTA-15

Mėnesinis,
ketvirtinis

Duomenų
šaltinis

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms
Skelbiama LB
interneto
svetainėje

Nacionalinė
reprezentatyvi
daugiapakopė
tikimybinė
atranka,
suskirstant
kiekvienos
kategorijos mažas
ir labai mažas
įmones pagal jų
skaičių,
atsižvelgiant į jų
veiklos pobūdį
pagal Ekonominės
veiklos rūšių
klasifikatorių
(EVRK)
Centrinis
vertybinių popierių
depozitoriumas
(Nasdaq CSD SE)

Pagal tų metų LB
darbų plane
numatytus
terminus

Pagal ECB
nustatytus
terminus

Teikiama ECB
Skelbiama ECB
interneto
svetainėje

Naujosios PRDB
duomenys

Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

Teikiama ECB

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

21,28

0,73

76,96

12
Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

31. Lietuvos ūkio subjektų
pagrindinių ir
referencinių duomenų
rengimas ir kokybės
valdymas

Išorės sektoriaus statistika
32. Mokėjimų balansas

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

Teisinis
pagrindas*

Periodiškumas

Duomenų
šaltinis

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms
Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

ECBTA-17
ECBTA-18

Įvykus
pokyčiui

Įvairūs šaltiniai

Statistiniai
Lietuvos
finansinių
institucijų
sąrašai: per 3
darbo dienas
mėnesiui
pasibaigus.
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

34,12

Rengti statistinę
informaciją LB
funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

LRĮ-1
LBVN-2
LBVN-3
LBVN-8
LBVN-10
ECBTA-2
ECBTA-4
EPTR-2
KD-4

Mėnesinis

Statistiniai,
administraciniai
duomenys, įverčiai

Per 44
kalendorines
dienas
laikotarpiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB,
Eurostatui

31,54

Ketvirtinis

Statistiniai ir
administraciniai
duomenys

Per 82
kalendorines
dienas
laikotarpiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB,
TVF, Eurostatui,
EBPO

67,99

13
Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

33. Tarptautinių investicijų
balansas

Rengti statistinę
informaciją LB
funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

34. Oficialiųjų tarptautinių
atsargų ir užsienio
valiutų likvidumo
statistika

Rengti statistinę
informaciją LB
funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

35. Šalies skola užsieniui
(bendroji, grynoji, skolos
tvarkymas, trumpalaikė
skola pagal likutinį
terminą, bendroji skola
pagal valiutas, mokėjimų
grafikas, valdžios
sektoriaus skola
užsieniui)

Rengti statistinę
informaciją LB
funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

Teisinis
pagrindas*

Periodiškumas

Duomenų
šaltinis

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

LRĮ-1
LBVN-2
LBVN-3
LBVN-8
LBVN-10
ECBTA-2
ECBTA-4
EPTR-2
KD-4
LRĮ-1
LBVN-3
ECBTA-2
EPTR-2
KD-4

Ketvirtinis

Statistiniai ir
administraciniai
duomenys

Per 82
kalendorines
dienas
laikotarpiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)

Mėnesinis

LB ir Finansų
ministerijos
duomenys

LRĮ-1
LBVN-2
LBVN-10
KD-4

Ketvirtinis

Statistiniai ir
administraciniai
duomenys

Atsargos – per 7,
likvidumo
statistika – per
10 kalendorinių
dienų laikotarpiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)
Per 82
kalendorines
dienas
laikotarpiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms
Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB,
TVF, Eurostatui

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB,
TVF, TAB

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB,
Pasaulio bankui

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

18,93

5,26

15,77

14
Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

Teisinis
pagrindas*

Periodiškumas

Duomenų
šaltinis

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms
Skelbiama LB
interneto
svetainėje

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

36. Paslaugų eksportas ir
importas pagal šalį

Rengti statistinę
informaciją LB
funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

LRĮ-1
LBVN-3
ECBTA-2
EPTR-2
KD-4

Ketvirtinis

Statistiniai ir
administraciniai
duomenys

Per 82
kalendorines
dienas
laikotarpiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)

5,61

37. Paslaugų eksportas ir
importas pagal paslaugų
rūšį ir šalį

Rengti statistinę
informaciją LB
funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

LRĮ-1
LBVN-3
ECBTA-2
EPTR-2
KD-4

Ketvirtinis

Statistiniai ir
administraciniai
duomenys

Per 90
kalendorinių
dienų laikotarpiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Metiniai
duomenys
teikiami
Eurostatui

3,50

38. Tiesioginės investicijos
(pagal šalį ir veiklą)

Rengti statistinę
informaciją LB
funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

LRĮ-1
LBVN-2
LBVN-3
LBVN-10
ECBTA-2
EPTR-2
KD-4

Ketvirtinis

Statistiniai ir
administraciniai
duomenys

Per 90
kalendorinių
dienų laikotarpiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Ketvirtiniai
duomenys
teikiami
EBPO,
metiniai –
Eurostatui,
EBPO

17,52

15
Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

Teisinis
pagrindas*

Periodiškumas

Duomenų
šaltinis

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms
Skelbiama LB
interneto
svetainėje,
teikiama EBPO

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

39. Tiesioginių investicijų
pozicija pagal galutinę
šalį investuotoją

Rengti statistinę
informaciją LB
funkcijoms ir EBPO
uždaviniams vykdyti

LRĮ-1
LBVN-2
LBVN-3
LBVN-10
ECBTA-2
EPTR-2
KD-3

Metinis

Statistiniai ir
administraciniai
duomenys

Iki gruodžio 30
d. (žr. skelbimo
kalendorių)

1,05

40. Grupės duomenų
atskaitingųjų agentų
turimų vertybinių
popierių statistika

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB ir ECBS uždaviniams
vykdyti

LRĮ-1
LBVN-11
ECBTA-4
ECBTA-5

Ketvirtinis

Statistinės
ataskaitos
G-01 duomenys

Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

Teikiama ECB

0,70

41. Granuliniai vertybinių
popierių turėtojų ir
išleidėjų duomenys,
kokybės valdymas

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

LRĮ-1
LBVN-10
ECBTA-3
ECBTA-4
ECBTA-5

Savaitinis,
mėnesinis

Statistiniai ir
administraciniai
duomenys

Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

Agreguoti
duomenys
išorės
statistikai
sudaryti.
Teikiama ECB

35,05

42. Granuliniai užsienio
paskolų registro
duomenys, kokybės
valdymas

Rengti statistinę
informaciją LB
funkcijoms vykdyti

LRĮ-1
LBVN-2

Mėnesinis,
ketvirtinis

Statistiniai ir
administraciniai
duomenys

Agreguoti
duomenys
išorės
statistikai
sudaryti

31,54

16
Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

Teisinis
pagrindas*

Šalies finansinės sąskaitos ir valdžios sektoriaus finansų statistika
43. Ketvirtinių finansinių
Rengti statistinę
LRĮ-1
sąskaitų statistika
informaciją, reikalingą
ECBTA-7
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

Periodiškumas

Duomenų
šaltinis

Ketvirtinis

LB ir LSD
statistiniai ir
administraciniai
duomenys

44. Metinių finansinių
sąskaitų statistika

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir ECBS
uždaviniams vykdyti

LRĮ-1
EPTR-4

Metinis

LB ir LSD
statistiniai ir
administraciniai
duomenys

45. Lietuvos ekonomikos
institucinių sektorių
skolos rodikliai

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms vykdyti

LRĮ-1

Ketvirtinis

Statistiniai
duomenys

46. Namų ūkių finansinis
turtas ir įsipareigojimai

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir EBPO
uždaviniams vykdyti

KD-3

Ketvirtinis

Statistiniai
duomenys

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

Per 100 d.
ataskaitiniam
laikotarpiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių
Per 9 mėn.
ataskaitiniam
laikotarpiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)
Per 100 d.
ataskaitiniam
laikotarpiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)
Per 100 d.
ataskaitiniam
laikotarpiui
pasibaigus
(žr. skelbimo
kalendorių)

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB,
TAB, EBPO

98,79

Skelbiama LB
interneto
svetainėje.
Teikiama LSD,
Eurostatui,
Jungtinių Tautų
Organizacijai
Skelbiama LB
interneto
svetainėje

31,87

Skelbiama LB ir
EBPO interneto
svetainėje.
Teikiama EBPO

4,55

4,55

17
Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

Teisinis
pagrindas*

Periodiškumas

Duomenų
šaltinis

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms
Teikiama EBPO

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

47. Institucinių investuotojų
duomenys

Rengti statistinę
informaciją, reikalingą
LB funkcijoms ir EBPO
uždaviniams vykdyti

KD-3

Ketvirtinis

Statistiniai
duomenys

Per 145
kalendorines
dienas
laikotarpiui
pasibaigus

4,55

48. Valdžios sektoriaus
finansų statistika

Rengti ir teikti
statistinę informaciją,
reikalingą ECBS
uždaviniams vykdyti

ECBTA-6

Metinis

LB ir LSD
administraciniai
duomenys

Balandžio ir
spalio mėn.
Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

Skelbiama ECB
interneto
svetainėje.
Teikiama ECB,
TAB

5,46

Rengti ir skelbti
pasikartojančių
sandorių būsto kainų
indeksą remiantis Karl
E. Case ir Robert
J. Shiller sukurta ir
Lietuvai pritaikyta
pasikartojančių
sandorių metodika
Rengti ir teikti
statistinę informaciją,
reikalingą ECBS
uždaviniams vykdyti

LRĮ-1
KD-6

Mėnesinis

VĮ Registrų centro
duomenys

Per 15 darbo
dienų laikotarpiui
pasibaigus (žr.
skelbimo
kalendorių)

Skelbiama LB
interneto
svetainėje

4,98

EPTR-1

Ketvirtinis,
metinis

VĮ Registrų centro
ir LSD
administraciniai
duomenys

Pagal duomenų
teikimo ECB
kalendorių

Teikiama ECB

2,65

Kiti statistiniai tyrimai
49. Pasikartojančių būsto
sandorių kainų indeksas

50. Struktūriniai būsto
rodikliai

18
Eil.
Nr.

Statistinio darbo
(tyrimo) pavadinimas

51. Paskolų turinčių namų
ūkių finansinės būklės
apžvalga

52. Namų ūkių finansų ir
vartojimo tyrimas (IV
banga)

*

Statistinio darbo
(tyrimo) tikslas

Rengti statistinę
informaciją apie
paskolų turinčių namų
ūkių finansinę padėtį ir
įvertinti namų ūkių
finansinės būklės
poveikį šalies
finansiniam stabilumui
Rengti statistinę
informaciją apie namų
ūkių sukauptą realųjį ir
finansinį turtą,
įsipareigojimus ir
skolinimosi
apribojimus,
individualią veiklą,
pensijas, pensinį ir kitą
draudimą, pajamas,
vartojimą, dovanas ir
paveldimą turtą, taip
pat namų ūkių
struktūrą ir jų narių
demografines
charakteristikas

Teisinis
pagrindas*

Periodiškumas

Duomenų
šaltinis

Statistinės
informacijos
paskelbimo
arba teikimo
laikas

LRĮ-1
LBVN-5

Metinis

naujosios NŪFSIS
duomenys

2022 m.
gruodžio mėn.

ECBTA-1

Kas trejus
metus

Tiesioginės namų
ūkių apklausos,
Lietuvos banko
PRDB,
Valstybinis
socialinio
draudimo fondas,
VĮ Registrų
centras

Iki 2022 m.
gruodžio 30 d.

Statistinės
informacijos
paskelbimas,
teikimas
tarptautinėms
ir kitoms
institucijoms,
įstaigoms
Skelbiama LB
interneto
svetainėje

Statistiniam
darbui
atlikti
reikalingos
lėšos (tūkst.
Eur)**

Pirminių
duomenų bazė,
teikiama ECB,
bendras
Eurosistemos
leidinys (@)

115,00

Teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos banko statistikos darbus (tyrimus), sąrašas.

Numatomos lėšos, reikalingos statistiniams darbams (tyrimams) atlikti. Į šias lėšas įtraukiamos tarnautojo (-ų), atsakingo (-ų) už statistinių tyrimų atlikimą,
darbo užmokestis (kartu su socialinio draudimo įmokomis) ar jo dalis, atsižvelgiant į darbui skirtą laiką, taip pat kitos tiesiogiai su šiuo darbu susijusios išlaidos.
**

7,60
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I. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI
1. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas.
II. LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAI
1. Lietuvos banko valdybos 2008 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 116 „Dėl tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės
atskaitomybės“.
2. Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 123 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be
valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 241 „Dėl statistinės informacijos ir duomenų, reikalingų sudarant Lietuvos
Respublikos mokėjimų balansą ir tarptautinių investicijų balansą, pateikimo Lietuvos bankui tvarkos patvirtinimo“.
4. Lietuvos banko valdybos pirmininko 2010 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V 2010/(1.7-0202)-02-42 „Dėl duomenų, reikalingų sudarant Lietuvos
Respublikos mokėjimų balansą, tarptautinių investicijų balansą ir apskaičiuojant oficialiąsias tarptautines atsargas, teikimo Lietuvos banke tvarkos
patvirtinimo“.
5. Lietuvos banko valdybos 2011 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. 03-32 „Dėl Paskolų turinčių namų ūkių finansinės būklės statistinio tyrimo metodikos
patvirtinimo“.
6. Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-27 „Dėl pinigų finansų įstaigų balanso statistinės atskaitomybės“.
7. Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 03-28 „Dėl pinigų finansų įstaigų palūkanų normų statistinės atskaitomybės“.
8. Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 03-158 „Dėl statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“.
9. Lietuvos banko valdybos 2014 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 03-185 „Dėl kolektyvinio investavimo subjektų statistinės atskaitomybės“.
10. Lietuvos banko valdybos 2014 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 03-205 „Dėl Pinigų finansų įstaigų ir sąskaitų tvarkytojų turimų ir saugomų vertybinių
popierių statistinės atskaitomybės“.
11. Lietuvos banko valdybos 2017 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 03-207 „Dėl grupės duomenų atskaitingųjų agentų atskaitomybės“.
12. Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
13. Lietuvos banko valdybos 2021 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 03-154 „Dėl mokėjimų ir sukčiavimų atliekant mokėjimus statistinės atskaitomybės“.
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III. EUROPOS CENTRINIO BANKO TEISĖS AKTAI
1. 2010 m. balandžio 21 d. ECB valdančiosios tarybos sprendimas dėl namų ūkių finansų ir vartojimo tyrimo įgyvendinimo.
2. 2011 m. gruodžio 9 d. Europos Centrinio Banko gairės 2012/120/ES dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės
sektoriaus statistikos srityje (ECB/2011/23) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. rugpjūčio 2 d. Europos Centrinio Banko gairėmis (ES)
2018/1151 (ECB/2018/19).
3. 2012 m. rugsėjo 26 d. Europos Centrinio Banko gairės 2012/689/ES dėl ECB CSDB duomenų kokybės valdymo (ECB/2012/21).
4. 2012 m. spalio 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2012/24) su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) 2015/730 (ECB/2015/18).
5. 2013 m. kovo 22 d. Europos Centrinio Banko gairės 2013/215/ES dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2013/7).
6. 2013 m. liepos 25 d. Europos Centrinio Banko gairės dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (ECB/2013/23).
7. 2013 m. liepos 25 d. Europos Centrinio Banko gairės 2014/3/ES dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių
finansinių sąskaitų srityje (nauja redakcija) (ECB/2021/20).
8. 2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos
(nauja redakcija) (ECB/2013/34) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 8 d. Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 756/2014
(ECB/2014/30).
9. 2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija)
(ECB/2013/38).
10. 2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1075/2013 dėl finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais
popieriais sandoriais, turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/40).
11. 2013 m. lapkričio 28 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1409/2013 dėl mokėjimų statistikos (ECB/2013/43) su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 1 d. Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) 2020/2011 (ECB/2020/59).
12. 2014 m. lapkričio 28 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės
reikalavimų (ECB/2014/50).
13. 2014 m. gruodžio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/32 (ECB/2014/62) dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, kurios gali būti
taikomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38) su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2020 m. liepos 17 d. Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2020/1100 (ECB/2020/33).
14. 2016 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo
(ECB/2016/13).
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15. 2017 m. lapkričio 23 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos
(ECB/2017/38) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. spalio 7 d. Europos Centrinio Banko gairėmis (ES) 2021/1829 (ECB/2021/47).
16. 2018 m. sausio 26 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2018/231 dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų
(ECB/2018/2).
17. 2018 m. birželio 1 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/16) su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 7 d. Europos Centrinio Banko gairėmis (ES) 2019/1335 (ECB/2019/17).
18. 2020 m. kovo 20 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2020/497 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų atliekamo tam tikrų duomenų įrašymo į
Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registrą (ECB/2020/16).
19. 2021 m. sausio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2021/379 dėl kredito įstaigų ir pinigų finansų įstaigų sektoriaus balansinių straipsnių
(nauja redakcija) (ECB/2021/2).
20. 2021 m. kovo 26 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2021/830 dėl pinigų finansų įstaigų balansinių straipsnių ir palūkanų normų statistikos
(ECB/2021/11).
21. 2021 m. kovo 26 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2021/831 dėl statistinės informacijos teikiamos apie finansinius tarpininkus, kurie nėra pinigų
finansų įstaigos (ECB/2021/12).
22. 2021 m. kovo 26 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2021/832 dėl atskaitomybės reikalavimų mokėjimų statistikos srityje (ECB/2021/13).
23. 2021 m. kovo 26 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2021/833 dėl statistinės informacijos apie konsoliduotus bankų duomenis pateikimo
(ECB/2021/14).
24. 2021 m. kovo 26 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2021/834 dėl statistinės informacijos, kurią reikia teikti dėl vertybinių popierių emisijų
(ECB/2021/15).
IV. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAI
1. 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2015 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/373.
2. 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir
tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 2016/1013.
3. 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1176/2011 dėl makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo.
4. 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos
Europos Sąjungoje
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V. KITI DOKUMENTAI
1.

Lietuvos Respublikos narystės TVF sutartis.

2.

Lietuvos Respublikos narystės TAB sutartis.

3.

Lietuvos Respublikos narystės EBPO sutartis.

4.

2008 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1055/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 184/2005 nuostatos dėl mokėjimų balanso statistikos kokybės kriterijų ir kokybės ataskaitų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m.
gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1227/2010.

5.

Europos Komisijos rekomendacija dėl tarptautinių standartų (MBV6, 2010 m. Europos sąskaitų sistema) diegimo ir duomenų pagrindinės revizijos
(angl. Benchmark Revision).

6.

2011 m. gruodžio 22 d. Europos sisteminės rizikos valdybos priimta rekomendacija (ESRV/2011/3) dėl nacionalinių institucijų įgaliojimų
makrolygio rizikos ribojimo srityje.

7.

2016 m. spalio 31 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2016/14 dėl duomenų apie nekilnojamąjį turtą spragų užpildymo.

