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A PIELIKUMS

2. NODAĻA. VIENĪBAS UN VIENĪBU GRUPĒJUMI

2.01. Valsts ekonomika ir sistēma, kurā institūcijas un iedzīvotāji mijiedarbojas, 
apmainoties un pārvedot preces, pakalpojumus un maksāšanas līdzekļus (piemēram, 
naudu) preču un pakalpojumu ražošanai un patēriņam.

Ekonomikā vienības, kas mijiedarbojas, ir ekonomiski subjekti, kuriem var piederēt 
aktīvi, kuri var uzņemties saistības un veikt ekonomiskas darbības un darījumus ar 
citām vienībām. Tās ir pazīstamas kā institucionālās vienības.

Nacionālajos kontos izmantoto vienību definēšanai ir vairāki mērķi. Pirmkārt, 
vienības ir būtiski ekonomiku definēšanas elementi ģeogrāfiskā ziņā, piemēram, 
valstis, reģioni un valstu grupas, piemēram, monetāras vai politiskas savienības. 
Otrkārt, vienības ir pamatā vienību grupēšanai institucionālajos sektoros. Treškārt, 
tās ir būtiskas, lai noteiktu, kuras plūsmas un uzkrātie lielumi tiek ierakstīti. Darījumi 
starp dažādām vienas institucionālas vienības dažādām daļām nacionālajos kontos 
principā netiek ierakstīti.

2.02. Vienības un vienību grupas, ko izmanto nacionālajos kontos, jādefinē atkarībā no 
paredzētā ekonomiskās analīzes veida un nevis kā vienības, ko parasti izmanto 
statistiskajā novērošanā. Statistiskajā novērošanā izmantotās vienības (piemēram, 
uzņēmumi, pārvaldītājsabiedrības, darbības veida vienības, vietējās vienības, 
valdības struktūrvienības, bezpeļņas iestādes, mājsaimniecības utt.) ne vienmēr 
atbilst nacionālo kontu vajadzībām, jo to pamatā ir tiesiskie, administratīvie vai 
grāmatvedības kritēriji.

Statistiķiem jāņem vērā EKS noteikto analīzes vienību definīcijas, lai nodrošinātu, ka 
apsekojumos, kuros vāc datus, pakāpeniski tiktu ieviesti visi informācijas elementi, 
kas vajadzīgi datu apkopošanai, balstoties uz EKS analīzes vienībām.

2.03. Sistēmai raksturīgs tādu vienību veidu lietojums, kas atbilst trijiem ekonomikas 
iedalīšanas veidiem:

1) lai analizētu plūsmas un pozīcijas, jāizvēlas vienības, kas dod iespēju pētīt 
ekonomisko aģentu uzvedību to savstarpējās attiecībās;

2) lai analizētu ražošanas procesu, ir būtiski izvēlēties vienības, kuras raksturo 
tehniski ekonomiskās attiecības vai kuras atspoguļo vietējās darbības;

3) lai veiktu reģionālo analīzi, ir vajadzīgas vienības, kas atspoguļo vietēju 
darbības veidu.

Institucionālo vienību definīcija izstrādāta tā, lai atbilstu pirmajam iepriekš tekstā 
minētajam mērķim. Uzvedības analīzei savstarpējās attiecībās, kā noteikts 1. punktā, 
vajadzīgas vienības, kas atspoguļo visu to institucionālo ekonomisko darbību.
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Ražošanas procesu, tehniski ekonomisko attiecību un reģionālajai analīzei, kā minēts
2. un 3. punktā, vajadzīgas tādas vienības kā, piemēram, vietējās darbības veida 
vienības. Šīs vienības raksturotas šajā nodaļā turpmāk.

Pirms EKS izmantoto vienību definēšanas jādefinē nacionālās ekonomikas robežas.

NACIONĀLĀS EKONOMIKAS ROBEŽAS

2.04. Vienības, kuras veido nacionālo ekonomiku un kuru plūsmas un uzkrātie lielumi tiek 
ierakstīti EKS, ir rezidentvienības. Katras institucionālās vienības rezidence ir 
ekonomiskā teritorija, kurā vienībai ir galveno ekonomisko interešu centrs. Šīs 
vienības pazīstamas kā rezidentvienības neatkarīgi no valstspiederības, juridiskās 
formas vai tā, vai šīs rezidentvienības darījuma veikšanas brīdī atrodas ekonomiskajā 
teritorijā.

2.05. Ekonomisko teritoriju veido:

a) teritorija (ģeogrāfiska teritorija), kurā pārvaldi un ekonomisko kontroli īsteno
viena valdība;

b) jebkura brīvā zona, ieskaitot muitas noliktavas un muitas kontrolētās rūpnīcas;

c) nacionālā gaisa telpa, teritoriālie ūdeņi un starptautisko ūdeņu apskalots
kontinentālais šelfs, uz kuru valstij ir ekskluzīvas tiesības;

d) teritoriālie anklāvi (t. i., pārējā pasaulē izvietotas ģeogrāfiskās teritorijas, kuras 
saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem vai starpvalstu vienošanos izmanto 
vispārējās valdības institūcijas (vēstniecības, konsulāti, militārās bāzes, 
zinātniskās bāzes utt.));

e) naftas, dabasgāzes u. c. iegulas starptautiskajos ūdeņos ārpus valsts 
kontinentālā šelfa, kuras izstrādā iepriekšējos apakšpunktos minētās teritorijas 
rezidentvienības.

Zvejas kuģus, citus kuģus, peldošās platformas un lidaparātus EKS uztver kā mobilās 
iekārtas, kuras pieder un/vai kuras pārvalda vienības, kas rezidē valstī, vai arī kuras 
pieder nerezidentu vienībām, bet kuras pārvalda rezidentu vienības. Darījumus, kas 
saistās ar šāda veida iekārtu īpašumtiesībām (bruto pamatkapitāla veidošana) vai 
lietošanu (izīrēšana, apdrošināšana utt.), attiecina uz tās valsts ekonomiku, kuras 
rezidents attiecīgi ir īpašnieks un/vai lietotājs. Finanšu nomas gadījumā pieņem, ka 
mainās īpašumtiesības.

Ekonomiskā teritorija var būt lielāka vai mazāka par iepriekš definēto. Lielākas 
teritorijas piemērs ir valūtas savienība, piemēram, Eiropas Monetārā savienība; 
mazākas teritorijas piemērs ir valsts daļa, piemēram, reģions.

2.06. Ekonomiskā teritorija neietver eksteritoriālus anklāvus.

Termins neietver arī pašas valsts ģeogrāfiskās teritorijas daļas, kuras izmanto šādas 
organizācijas:

1) citu valstu vispārējās valdības aģentūras;
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2) ES iestādes un struktūras, un

3) starptautiskas organizācijas saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem.

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru un starptautisko organizāciju izmantotās 
teritorijas ir atsevišķas ekonomiskās teritorijas. Šādām teritorijām raksturīgs tas, ka 
to vienīgie rezidenti ir institūcijas.

2.07. Termins ,,galveno ekonomisko interešu centrs” norāda, ka ekonomiskajā teritorijā 
atrodas vieta, no kuras vienība iesaistās nozīmīga mēroga ekonomiskajās darbībās un 
darījumos uz nenoteiktu vai noteiktu, bet ilgu laiku (gadu un ilgāk). Zemes un ēku 
īpašumtiesības ekonomiskajā teritorijā uzskata par pietiekamām, lai īpašniekam šajā 
vietā būtu ekonomisko interešu centrs.

Uzņēmumi gandrīz vienmēr ir saistīti tikai ar vienu ekonomiku. Nodokļu un citu no 
tiesību aktiem izrietošo prasību dēļ darbībai katrā jurisdikcijā parasti tiek izmantots
atsevišķs juridisks subjekts. Turklāt statistikas vajadzībām identificē atsevišķu 
institucionālo vienību, ja viens juridiskais subjekts veic ievērojamu darbību divās vai 
vairākās teritorijās (piemēram, attiecībā uz filiālēm, zemes īpašumtiesībām un 
daudzteritoriju uzņēmumiem). Šādi sadalot šāda veida juridiskos subjektus, ir skaidra 
katra identificētā uzņēmuma rezidence. Galveno ekonomisko interešu centrs 
nenozīmē, ka nevajag sadalīt vienības, kas veic ievērojamu darbību divās vai 
vairākās teritorijās.

Ja uzņēmumam nav nekāda fiziska klātbūtne, tā rezidenci nosaka pēc ekonomiskās 
teritorijas, saskaņā ar kuras likumiem uzņēmums ir inkorporēts vai reģistrēts.

2.08. Vienības, ko uzskata par kādas valsts rezidentiem, var sīkāk iedalīt šādi:

a) vienības, kuru darījumi attiecas uz ražošanu, finansēm, apdrošināšanu vai 
pārdali, izņemot darījumus, kas saistīti ar zemes un ēku īpašumtiesībām;

b) vienības, kuru darījumi galvenokārt ir saistīti ar patēriņu, izņemot darījumus, 
kas attiecas uz zemes un ēku īpašumtiesībām;

c) visas vienības, kas ir zemes un ēku īpašnieki, izņemot tādu eksteritoriālu 
anklāvu īpašniekus, kuri ir citu valstu ekonomiskās teritorijas daļas vai ir 
neatkarīgas valstis.

2.09. Attiecībā uz tādu vienību darījumiem, kas nav mājsaimniecības, izņemot darījumus, 
kuri saistīti ar zemes un ēku īpašumtiesībām, izšķir šādus divus gadījumus:

a) darbību veic tikai valsts ekonomiskajā teritorijā ― vienības, kas veic šādu 
darbību, ir attiecīgās valsts rezidentvienības;

b) darbību gadu vai ilgāk veic vairāku valstu ekonomiskajās teritorijās ― tikai tā 
vienības daļa, kuras ekonomisko interešu centrs atrodas attiecīgās valsts 
ekonomiskajā teritorijā, ir uzskatāma par minētās valsts rezidentvienību.

Institucionāla rezidentvienība var būt nosacīta rezidentvienība attiecībā uz darbību, 
ko valstī gadu vai ilgāk veic kāda vienība, kura ir citas valsts rezidents. Ja darbību 
veic mazāk nekā vienu gadu, darbība saglabājas kā viena no ražojošās institucionālās 



LV 5 LV

vienības darbībām, un atsevišķa institucionāla vienība netiek atzīta. Ja darbība ir 
nebūtiska, lai gan to veic ilgāk par gadu, un tiek veikta iekārtu uzstādīšanai ārvalstīs, 
atsevišķa institucionāla vienība netiek atzīta, un darbības ieraksta kā ražojošās 
institucionālās vienības darbību.

2.10. Mājsaimniecības, kurām valstī ir galveno ekonomisko interešu centrs, ir 
rezidentvienības, izņemot tās mājsaimniecības, kas ir zemes un ēku īpašnieki. Tās ir 
rezidenti neatkarīgi no ārvalstīs pavadītā perioda, kas ir īsāks par vienu gadu. Tās jo 
īpaši ietver:

a) pierobežas strādniekus, t. i., personas, kuras ik dienu šķērso robežu, lai dotos 
strādāt kaimiņvalstī;

b) sezonas strādniekus, t. i., personas, kuras atkarībā no gadalaika uz vairākiem 
mēnešiem, bet mazāk par gadu atstāj valsti, lai strādātu citā valstī;

c) tūristus, pacientus, studentus, vizītē esošus oficiālos pārstāvjus, uzņēmējus, 
tirgotājus, māksliniekus un apkalpju locekļus, kuri ceļo uz ārvalstīm;

d) nolīgto vietējo personālu, kas strādā ārvalstu valdību eksteritoriālajos anklāvos;

e) personālu, kas nodarbināts Eiropas Savienības iestādēs vai civilajās un 
militārajās starptautiskajās organizācijās, kuru galvenās mītnes atrodas 
eksteritoriālajos anklāvos;

f) teritoriālajos anklāvos izvietotos valsts valdības oficiālos, civilos vai militāros 
pārstāvjus (ieskaitot viņu mājsaimniecības).

Studentus vienmēr uztver kā rezidentus neatkarīgi no viņu studiju ilguma ārzemēs.

2.11. Visas vienības, kurām ir īpašumtiesības uz zemi un/vai ēkām un kuras ir 
ekonomiskās teritorijas sastāvdaļa, ir tās valsts rezidentvienības vai nosacītās 
rezidentvienības, kurā atrodas attiecīgā zeme vai ēkas.
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INSTITUCIONĀLĀS VIENĪBAS

2.12. Definīcija: institucionālā vienība ir ekonomiska vienība, ko raksturo lēmumu 
pieņemšanas autonomija savu pamatfunkciju īstenošanā. Rezidentvienību uzskata par 
tādu, kas veido institucionālu vienību ekonomiskā teritorijā, kurā atrodas tās galveno 
ekonomisko interešu centrs, ja tai piemīt lēmumu pieņemšanas autonomija un tai ir 
pilns kontu komplekts, vai arī tai ir iespēja izveidot pilnu kontu komplektu.

Lai vienībai būtu lēmumu pieņemšanas autonomija attiecībā uz tās pamatfunkcijām, tai jābūt:

a) spējīgai savā vārdā īstenot īpašumtiesības uz precēm un aktīviem; tā varēs 
apmainīt preču un aktīvu īpašumtiesības darījumos ar citām institucionālām 
vienībām;

b) spējīgai pieņemt ekonomiskus lēmumus un iesaistīties ekonomiskās darbībās, 
par kurām tā ir atbildīga saskaņā ar tiesību aktiem;

c) spējīgai uzņemties saistības savā vārdā, uzņemties citus pienākumus vai 
nākotnes saistības, kā arī stāties līgumattiecībās;

d) spējīgai izveidot pilnu kontu komplektu, kas aptver uzskaites ierakstus par 
visiem pārskata periodā veiktajiem darījumiem, kā arī sastādīt aktīvu un 
saistību bilanci.

2.13. Ja vienībām nepiemīt institucionālo vienību īpašības, piemēro šādus principus:

a) uzskata, ka mājsaimniecībām ir lēmumu pieņemšanas autonomija, izpildot savu 
galveno funkciju, un tādēļ tās ir institucionālas vienības, lai gan tām nav pilna 
kontu komplekta;

b) vienības, kurām nav pilna kontu komplekta un kurām vajadzības gadījumā 
nebūtu iespējas izveidot pilnu kontu komplektu, nav institucionālas vienības;

c) vienības, kam ir pilns kontu komplekts, bet nepiemīt lēmumu pieņemšanas 
autonomija, ir tās kontrolējošo vienību sastāvdaļa;

d) vienībām nav jāpublicē savi pārskati, lai tās uzskatītu par institucionālām 
vienībām;

e) vienības, kas veido ražošanā iesaistītu vienību grupas daļu un kurām ir pilns 
kontu komplekts, uzskata par institucionālām vienībām, pat ja tās ir daļēji 
atteikušās no savas lēmumu pieņemšanas autonomijas par labu centrālajai 
iestādei (centrālajam birojam), kura atbild par grupas vispārējo vadību; centrālo 
biroju pašu uzskata par institucionālu vienību, kas ir neatkarīga no tās 
kontrolētajām vienībām;

f) kvazisabiedrībām ir pilns kontu komplekts, un tām nav juridiska statusa. To 
ekonomiskā un finansiālā uzvedība atšķiras no to īpašnieku ekonomiskās un 
finansiālās uzvedības un ir līdzīga sabiedrību uzvedībai. Kvazisabiedrībām ir 
lēmumu pieņemšanas autonomija, un tās uzskata par atsevišķām 
institucionālām vienībām.
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Centrālie biroji un pārvaldītājsabiedrības

2.14. Centrālie biroji un pārvaldītājsabiedrības ir institucionālas vienības. Izšķir divus 
veidus.

1. Centrālais birojs ir vienība, kas pārvalda savus meitas uzņēmumus. Centrālie biroji ir 
iedalīti savu meitas uzņēmumu galvenajā nefinanšu sabiedrību sektorā, ja vien visi 
vai lielākā daļa meitas uzņēmumu nav finanšu sabiedrības, jo tādā gadījumā tos 
uzskata par finanšu palīgsabiedrībām (S.126) finanšu sabiedrību sektorā.

Gadījumos, kad ir gan nefinanšu, gan finanšu meitas uzņēmumi, sektoru klasifikāciju 
nosaka pēc radītās pievienotās vērtības dominējošā apjoma.

Gadījumos, kad centrālais birojs veic ražošanu un šī uzņēmējdarbība ir galvenā, 
centrālo biroju klasificē uzņēmējdarbības sektorā.

Centrālie biroji saskaņā ar ISIC 4. red., M sadaļa, 7010. klase (NACE 2. red., 
M 70.10), raksturoti šādi:

Šajā klasē ietilpst savas sabiedrības vai uzņēmuma citu struktūrvienību pārraudzība 
un pārvaldība; sabiedrības vai uzņēmuma stratēģiskās vai organizatoriskās 
plānošanas un lēmumu pieņemšanas funkciju veikšana; operatīvas vadības veikšana 
un apakšvienību ikdienas darbības pārvaldīšana.

2. Pārvaldītājsabiedrība, kam pieder meitas uzņēmumu aktīvi, bet kura neveic 
pārvaldību, ir kontrolēta finanšu iestāde (S.127), to klasificē kā finanšu sabiedrību.

Pārvaldītājsabiedrības ISIC 4. red., K sadaļā, 6420. klasē (NACE 2. red., K 64.20) 
raksturotas šādi:

Šajā klasē ietilpst pārvaldītājsabiedrību darbība, t. i., tādu struktūrvienību darbība, 
kuras tur meitas uzņēmumu grupas aktīvus (kurām pieder pašu kapitāla daļa, kas 
nodrošina kontroli) un kuru pamatdarbība ir šīs uzņēmumu grupas turēšana 
īpašumā. Šajā klasē klasificētās pārvaldītājsabiedrības nesniedz nekādus citus 
pakalpojumus uzņēmumiem, kuros tām pieder pašu kapitāls, t. i., tās nepārvalda vai 
nevada citas struktūrvienības.
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Sabiedrību grupas

2.15. Lielas sabiedrību grupas tiek veidotas gadījumos, kad mātes uzņēmums kontrolē 
vairākus meitas uzņēmumus, kuri savukārt kontrolē savas filiāles utt. Katrs grupas 
dalībnieks tiek uztverts kā atsevišķa institucionāla vienība, ja tas atbilst 
institucionālas vienības definīcijai. 

2.16. Neuztvert sabiedrību grupas kā vienu institucionālu vienību ir izdevīgi, jo grupas ne 
vienmēr laika gaitā ir stabilas, un tās praksē nav viegli identificēt. Var būt sarežģīti 
iegūt datus par grupām, kuru darbības nav cieši integrētas. Daudzas grupas ir pārāk 
lielas un neviendabīgas, lai tās uztvertu kā vienu vienību, un to lielums un sastāvs 
laika gaitā var mainīties uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas dēļ.

Īpašam mērķim izveidoti subjekti

2.17. Īpašam mērķim izveidots subjekts (ĪMIS) parasti ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
vai komandītsabiedrība, ko izveido, lai sasniegtu ierobežotus, īpašus vai pagaidu 
mērķus, ierobežotu finanšu, fiskālo vai reglamentējošo risku.

2.18. ĪMIS nav konkrētas definīcijas, bet tiem raksturīgas šādas pazīmes:

a) tiem nav darbinieku un nefinanšu aktīvu;

b) tie reti ir kas vairāk par ,,izkārtni”, kas apstiprina to reģistrācijas vietu; 

c) tie vienmēr ir saistīti ar citu sabiedrību ― bieži kā meitas uzņēmums; 

d) to rezidentteritorija atšķiras no saistīto sabiedrību rezidentteritorijas. 
Gadījumos, kad par uzņēmumu nav nekādas fiziskas liecības, tā rezidenci
nosaka pēc ekonomiskās teritorijas, saskaņā ar kuras tiesību aktiem uzņēmums 
ir dibināts vai reģistrēts; 

e) tos vada tādas citas sabiedrības darbinieki, kura ir vai nav saistīta ar šo 
sabiedrību. ĪMIS maksā par sniegtajiem pakalpojumiem un mātes uzņēmumam 
vai citai saistītai sabiedrībai izraksta rēķinu šo izmaksu segšanai. Tā ir vienīgā 
ražošana, kurā ir iesaistīts ĪMIS, lai gan tas bieži vien uzņemas saistības sava 
īpašnieka vārdā un parasti saņem ieguldījumu ienākumu vai turēšanas guvumus
no tā turētajiem aktīviem. 

2.19. Neņemot vērā to, vai vienībai piemīt visas vai neviena no šīm pazīmēm un vai to 
raksturo vai neraksturo kā ĪMIS vai ar līdzīgu apzīmējumu, tā jāuztver tāpat kā visas 
institucionālās vienības, iedalot sektorā un nozarē saskaņā ar tās galveno darbību, ja 
vien ĪMIS nav neatkarīgas rīcības tiesību.

2.20. Tādējādi kontrolētās finanšu iestādes, mākslīgie meitas uzņēmumi un vispārējās 
valdības īpašam mērķim izveidotas vienības, kam nav tiesību veikt neatkarīgu 
darbību, tiek iedalīti to kontrolējošās iestādes sektorā. Izņēmumi attiecas uz 
nerezidentvienībām, ja tās atzīst atsevišķi no kontrolējošās organizācijas. Bet 
attiecībā uz valdību meitas uzņēmuma darbības jāatspoguļo valdības kontos. 

Kontrolētas finanšu iestādes
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2.21. Pārvaldītājsabiedrības, kam vienkārši pieder meitas uzņēmumu aktīvi, ir viens 
kontrolēto finanšu iestāžu piemērs. Citas vienības, ko arī uztver kā kontrolētas 
finanšu iestādes, ir vienības, kurām ir ĪMIS iepriekš tekstā minētās pazīmes, tostarp 
investīciju un pensiju fondi, un vienības, kuras izmanto bagātības turēšanai un 
pārvaldīšanai fiziskām personām un ģimenēm, aktīvu turēšanai vērtspapīrošanas 
darījumiem, parāda vērtspapīru emisijai saistīto uzņēmumu vārdā (šādu uzņēmumu 
varētu dēvēt par starpnieku), vērtspapīrošanai vajadzīgajiem līdzekļiem un citu 
finanšu funkciju veikšanai.

2.22. To, cik lielā mērā šīs vienības ir neatkarīgas no mātes uzņēmuma, parāda tas, vai 
vienības veic būtisku kontroli pār saviem aktīviem un saistībām, uzņemoties riskus 
un gūstot peļņu, kas saistīti ar šiem aktīviem un saistībām. Šādas vienības klasificē 
finanšu sabiedrību sektorā.

2.23. Šāda veida subjektus, kas nevar darboties neatkarīgi no mātes uzņēmuma un 
vienkārši ir pasīvas aktīvu un saistību turētājas (ko dažkārt apzīmē kā 
,,autopilotstruktūras”), neuztver kā atsevišķas institucionālas vienības, ja vien tās nav
no mātes uzņēmuma atšķirīgas ekonomikas rezidentvienības. Ja tie un mātes
uzņēmums ir vienas un tās pašas ekonomikas rezidentvienības, tos uztver kā 
,,mākslīgos meitas uzņēmumus”, kā aprakstīts turpmāk tekstā.

Mākslīgi meitas uzņēmumi

2.24. Meitas uzņēmumu, kas pilnībā pieder mātes uzņēmumam, var izveidot pakalpojumu 
sniegšanai mātes uzņēmumam vai citai tās pašas grupas sabiedrībai, lai izvairītos no 
nodokļiem, līdz minimumam samazinātu zaudējumus maksātnespējas gadījumā vai 
nodrošinātu citas tehniskas priekšrocības saskaņā ar spēkā esošajiem konkrētās valsts 
tiesību aktiem attiecībā uz nodokļiem un sabiedrībām. 

2.25. Parasti šāda veida vienības neatbilst institucionālas vienības definīcijai, jo tās nespēj 
darboties neatkarīgi no mātes uzņēmuma, un uz tām var attiekties ierobežojumi 
attiecībā uz spēju turēt vai veikt darījumus ar bilancē esošajiem aktīviem. To izlaides
līmeni un par to saņemto cenu nosaka mātes uzņēmums, kas (iespējams, kopā ar 
citām sabiedrībām tajā pašā grupā) ir to vienīgais klients. Tādējādi tās neuztver kā 
atsevišķas institucionālas vienības, bet kā mātes uzņēmuma neatņemamu sastāvdaļu, 
un to konti tiek konsolidēti ar mātes uzņēmuma kontiem, ja vien tās nav no mātes 
uzņēmuma atšķirīgas ekonomikas rezidentvienības.

2.26. Jānošķir iepriekš tekstā aprakstītie mākslīgie meitas uzņēmumi no vienībām, kas veic 
tikai palīgdarbības. Palīgdarbības pēc apjoma aprobežojas ar tāda veida pakalpojuma 
funkcijām, kuras patiesībā kaut kādā mērā vajadzīgas visiem uzņēmumiem, 
piemēram, telpu uzkopšana, darbinieku algu izmaksas koordinēšana vai informācijas 
tehnoloģiju infrastruktūras nodrošināšana uzņēmumam (skatīt 1. nodaļas 
1.13. punktu).

Vispārējās valdības īpašam nolūkam izveidotās vienības

2.27. Vispārējā valdība arī var izveidot īpašas vienības, kuras pēc pazīmēm un funkcijām ir 
līdzīgas kontrolētajām finanšu iestādēm un mākslīgajiem meitas uzņēmumiem. 
Šādām vienībām nav pilnvaru darboties neatkarīgi un ir ierobežots darījumu spektrs, 
kurās tās var iesaistīties. Tās neuzņemas riskus un negūst peļņu no turētajiem 
aktīviem un saistībām. Šādas vienības, ja tās ir rezidenti, jāuztver kā vispārējās 



LV 11 LV

valdības neatņemama sastāvdaļa, nevis atsevišķas vienības. Ja tās ir 
nerezidentvienības, tās jāuztver kā atsevišķas vienības. Visi darījumi, ko tās veic 
ārvalstīs, jāatspoguļo attiecīgajos darījumos ar valdību. Tādējādi vienība, kas 
aizņemas ārvalstīs, tiek uzskatīta par aizdevēju valdībai tādā pašā apjomā un saskaņā 
ar tādiem pašiem noteikumiem kā sākotnējais aizņēmums.

2.28. Rezumējot, to īpašam mērķim izveidoto subjektu konti, kuriem nav tiesību veikt 
neatkarīgu darbību, tiek konsolidēti ar mātes uzņēmuma kontiem, ja vien tās nav no 
mātes uzņēmuma atšķirīgas ekonomikas rezidentvienības. Šim vispārīgajam 
noteikumam ir viens izņēmuma gadījums, kad īpašam mērķim izveidoto subjektu, 
kas nav rezidentvienība, izveido valdība. 

2.29. Nosacītās rezidentvienības definē šādi:

a) to nerezidentvienību daļas, kurām valsts ekonomiskajā teritorijā ir galveno 
ekonomisko interešu centrs (tas ir, kuras vairumā gadījumu gadu vai ilgāk 
iesaistās ekonomiskajos darījumos);

b) nerezidentvienības kā valsts ekonomiskajā teritorijā esošas zemes un ēku 
īpašnieki, bet tikai attiecībā uz darījumiem, kas skar šo zemi un ēkas.

Nosacītās rezidentvienības, pat ja tām ir tikai daļa no kontiem un nepiemīt lēmumu 
pieņemšanas autonomija, uzskatāmas par institucionālajām vienībām.

2.30. Par institucionālām vienībām uzskata šādas vienības:

a) vienības, kurām ir lemšanas autonomija un pilns kontu komplekts:

1) privātās un publiskās sabiedrības;

2) kooperatīvi un partneruzņēmumi, kas atzīti par neatkarīgām juridiskām 
personām;

3) publiskie ražotāji, kas saskaņā ar īpašiem tiesību aktiem atzīti par 
neatkarīgām juridiskām personām;

4) bezpeļņas iestādes, kas atzītas par neatkarīgām juridiskām personām, un

5) vispārējās valdības aģentūras.

b) vienības, kurām ir pilns kontu komplekts un attiecībā uz kurām var uzskatīt, ka 
tām piemīt lemšanas autonomija, neņemot vērā to, ka tās nodibinātas neatkarīgi 
no mātes uzņēmuma ― kvazisabiedrības; 

c) vienības, kam var arī nebūt pilns kontu komplekts, taču attiecībā uz kurām var 
pieņemt, ka tām ir lemšanas autonomija:

1) mājsaimniecības;

2) nosacītās rezidentvienības.
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INSTITUCIONĀLIE SEKTORI

2.31. Makroekonomiskajā analīzē atsevišķi neņem vērā katras institucionālās vienības 
darbības; tajā aplūko līdzīgu institūciju kopējās darbības. Tādējādi vienības kombinē 
grupās, ko sauc par institucionālajiem sektoriem, no kuriem dažus iedala 
apakšsektoros.

2.1. tabula. Sektori un apakšsektori

Sektori un apakšsektori Publiski
e

Nacion
ālie 

privāti
e

Ārvalstu 
kontrolēti

e

Nefinanšu sabiedrības S.11 S.11001 S.1100
2

S.11003

Finanšu sabiedrības S.12

Centrālā banka S.121

Noguldījum
us 
pieņemošas 
sabiedrības, 
izņemot 
centrālo 
banku

S.122 S.1220. S.1220
2

S.12203

Monetārās 
finanšu 
institūcijas 
(MFI)

Citas 
monetārās 
finanšu 
institūcijas 
(citas 
MFI)

Naudas 
tirgus fondi 
(NTF)

S.123 S.12301 S.1230
2

S.12303

Ieguldījumu fondi, 
izņemot naudas tirgus 
fondus

S.124 S.12401 S.1240
2

S.12403

Citi finanšu starpnieki, 
izņemot apdrošināšanas 
sabiedrības un pensiju 
fondus

S.125 S.12501 S.1250
2

S.12503

Finanšu palīgsabiedrības S.126 S.12601 S.1260
2

S.12603

Finanšu 
sabiedrības, 
izņemot 
MFI un 
ASPF

Kontrolētas finanšu 
iestādes un naudas 
aizdevēji

S.127 S.12701 S.1270
2

S.12703

Apdrošināš
anas 

Apdrošināšanas 
sabiedrības (AS)

S.128 S.12801 S.1280
2

S.12803
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sabiedrības
un pensiju 
fondi 
(ASPF)

Pensiju fondi (PF) S.129 S.12901 S.1290
2

S.12903

Vispārējā valdība S.13

Centrālā valdība S.1311

Pavalsts valdība S.1312

Vietējā valdība S.1313

Sociālās nodrošināšanas fondi S.1314

Mājsaimniecības S.14

Darba devēji un pašražotāji S.141+S.1
42

Algoti darbinieki  S.143

Īpašuma un pārvedu ienākumu saņēmēji  S.144

Īpašuma ienākumu saņēmēji S.1441

Pensiju saņēmēji S.1442

Citu pārvedu ienākumu saņēmēji S.1443

Mājsaimniecības apkalpojošās 
bezpeļņas iestādes

S.15

Pārējā pasaule S.2

ES dalībvalstis, iestādes un struktūras S.21

ES dalībvalstis S.211

ES iestādes un struktūras S.212

Trešās valstis un starptautiskās 
organizācijas, kas nav rezidenti ES

S.22

2.32. Katrā sektorā un apakšsektorā sagrupē institucionālās vienības, kurām ir līdzīgs 
ekonomiskās uzvedības veids.
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2.1. diagramma – Vienību iedalīšana sektoros

Privātās finanšu 
sabiedrības

Valsts finanšu 
sabiedrības

Nē
Valsts nefinanšu 
sabiedrības

Privātās nefinanšu 
sabiedrības

Nefinanšu 
sabiedrības

Finanšu 
sabiedrības

Nē
MABI

Vispārējā 
valdība

Vai vienību kontrolē 
valdība?

Vai vienība sniedz 
finanšu pakalpojumus?

Nē

Jā Jā

Vai vienību kontrolē 
vispārējā valdība?

Vai vienību kontrolē 
vispārējā valdība?

Nē
Jā Jā

Jā

Vai vienība ir ārpustirgus ražotājs?

Nē

   Pārējā pasaule     Vai vienība ir rezidents? Nē

Jā

MājsaimniecībasVai vienība ir 
mājsaimniecība?

Jā

Nē

Publiskas nefinanšu 
sabiedrības

Publiskas finanšu 
sabiedrības

NPISH
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2.33. Institucionālās vienības sagrupē sektoros, ņemot vērā to, kāda veida ražotāji tās ir, un 
atkarībā no to galvenās darbības un funkcijas, ko uzskata par to ekonomisko darbību 
raksturojošu rādītāju.

2.34. 2.1. diagramma parāda, kā vienības tiek iedalītas galvenajos sektoros. Lai saskaņā ar 
diagrammu noteiktu tādas vienības sektoru, kas ir rezidentvienība un nav 
mājsaimniecība, jānosaka, vai to kontrolē vai nekontrolē vispārējā valdība un vai tā ir 
tirgus vai ārpustirgus ražotājs.

2.35. Kontrole pār finanšu vai nefinanšu sabiedrību jānosaka kā spēja noteikt vispārējo 
korporatīvo politiku. Piemēram, ja sabiedrībai pieder vairāk nekā puse meitas 
uzņēmuma pašu kapitāla, tad tas ir pietiekams nosacījums, lai mātes uzņēmums 
kontrolētu meitas uzņēmumu.

2.36. Atsevišķa institucionālā vienība (cita sabiedrība, mājsaimniecība, bezpeļņas iestāde 
vai valdības vienība) nodrošina kontroli pār sabiedrību vai kvazisabiedrību, īstenojot 
īpašumtiesības uz vairāk nekā pusi no balsstiesīgajām akcijām vai citādi kontrolējot 
vairāk nekā pusi no akcionāru balsstiesībām.

2.37. Lai kontrolētu vairāk nekā pusi no akcionāru balsstiesībām, nav vajadzīgs, lai 
institucionālajai vienībai pašai piederētu jebkādas balsstiesības. Sabiedrība C varētu 
būt meitas uzņēmums citai sabiedrībai B, kurā trešajai sabiedrībai A pieder lielākā 
daļa balsstiesību. Sabiedrība C ir sabiedrības B meitas uzņēmums, ja: vai nu 
sabiedrība B kontrolē vairāk nekā pusi no akcionāru balsstiesībām sabiedrībā C, vai 
sabiedrība B ir C akcionārs ar tiesībām iecelt vai atcelt lielāko daļu sabiedrības C 
direktoru.

2.38. Vispārējā valdība nodrošina kontroli pār sabiedrību saskaņā ar īpašiem tiesību 
aktiem, dekrētu vai noteikumiem, kas piešķir valdībai pilnvaras noteikt korporatīvo 
politiku. Turpmāk tekstā minētie astoņi rādītāji ir galvenie faktori, kas nosaka, vai 
sabiedrību kontrolē valdība:

a) valdībai pieder lielākā daļa balsstiesību;

b) valdība kontrolē valdi vai pārvaldes struktūru; 

c) valdība kontrolē galvenā personāla iecelšanu vai atcelšanu no amata; 

d) valdība kontrolē uzņēmuma galvenās komitejas; 

e) valdībai pieder akciju kontrolpakete; 

f) ir īpaši noteikumi; 

g) valdība ir galvenais pircējs; 

h) valdība aizdod naudu.

2.39. Atsevišķs rādītājs var būt pietiekams kontroles noteikšanai, bet citos gadījumos uz 
kontroli var norādīt vairāku atsevišķu rādītāju kopums.



LV 16 LV

Attiecībā uz bezpeļņas iestādēm, kuras atzīst kā neatkarīgas juridiskas personas, 
jāņem vērā šādi pieci kontroles rādītāji:

a) ierēdņu iecelšana; 

b) noteikumi par juridisko kompetenci; 

c) līgumi; 

d) finansēšanas apjoms; 

e) valdības riska pakāpe. 

Tāpat kā attiecībā uz sabiedrībām, atsevišķs rādītājs var būt pietiekams kontroles noteikšanai, 
bet citos gadījumos uz kontroli var norādīt vairāku atsevišķu rādītāju kopums. 

2.40. Tirgus un ārpustirgus sektoru nošķiršana un publiskā sektora subjektu klasificēšana 
vispārējās valdības sektorā vai sabiedrību sektorā ir atkarīga no 1.15. punktā 
minētajiem kritērijiem.

2.41. Sektoru iedala apakšsektoros saskaņā ar šim sektoram atbilstīgajiem kritērijiem, 
piemēram, valdību var sadalīt centrālajā valdībā, pavalsts valdībā un vietējā valdībā, 
un sociālās nodrošināšanas fondos; tādējādi iespējams precīzāk raksturot vienību 
ekonomisko uzvedību.

Sektoru un apakšsektoru kontos ieraksta visas ― pamata vai blakus ― institucionālo vienību 
darbības, kas attiecas uz attiecīgo sektoru.

Katra institucionālā vienība atbilst tikai vienam sektoram vai apakšsektoram.

2.42. Gadījumos, kad institucionālas vienības galvenā funkcija ir preču un pakalpojumu 
ražošana, vispirms jānosaka ražotāja veids, lai to iedalītu sektorā.

2.43. Turpmāk 2.2. tabulā parādīts ražotāja veids, galvenās darbības un funkcijas, kas 
raksturīgas katram sektoram:

2.2. tabula. Ražotāja veids, galvenās darbības un funkcijas, klasificējot pa sektoriem

Ražotāja veids Galvenā darbība vai funkcija Sektors

Tirgus ražotājs Tirgus preču ražošana un nefinanšu 
pakalpojumu sniegšana

Nefinanšu 
sabiedrības (S.11) 

Tirgus ražotājs Finanšu starpniecība, ieskaitot 
apdrošināšanu. Finanšu palīgdarbības

Finanšu sabiedrības
(S.12) 

Publisks
ārpustirgus ražotājs

Kolektīvajam un individuālajam 
patēriņam paredzētās ārpustirgus 
produkcijas ražošana un piegāde, kā 
arī tādu darījumu veikšana, kas 
paredzēti valsts ienākuma un 
bagātības pārdalei

Vispārējā valdība 
(S.13)
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Tirgus ražotājs vai 
privātais ražotājs 
paša galapatēriņam

Patēriņš

Tirgus izlaides un izlaides paša 
galapatēriņam ražošana

Mājsaimniecības 
(S.14) kā patērētāji 

 kā uzņēmēji

Privātais 
ārpustirgus ražotājs

Individuālajam patēriņam paredzētās 
ārpustirgus izlaides ražošana un 
piegāde

Mājsaimniecības 
apkalpojošās 
bezpeļņas iestādes 
(S.15)

2.44. Pārējās pasaules sektors (S.2) attiecas uz plūsmām un pozīcijām starp 
rezidentvienībām un nerezidentvienībām ― nerezidentvienībām nepiemīt līdzīgi 
mērķi un uzvedības veidi, bet tās atzīst, tikai izmantojot to plūsmas un pozīcijas ar 
rezidentvienībām.

NEFINANŠU SABIEDRĪBAS (S.11)

2.45. Definīcija: sektoru ,,nefinanšu sabiedrības” (S.11) veido institucionālās vienības, 
kuras ir neatkarīgas juridiskas personas, tirgus ražotāji, un kuru galvenā darbība ir 
preču ražošana un nefinanšu pakalpojumu sniegšana. Nefinanšu sabiedrību sektors 
ietver arī nefinanšu kvazisabiedrības. (Skatīt 2.13. punkta f) apakšpunktu.)

2.46. Tās ietver šādas institucionālās vienības:

a) privātās un publiskās sabiedrības, kuras ir galvenokārt preču ražošanā un 
nefinanšu pakalpojumu sniegšanā iesaistīti tirgus ražotāji;

b) kooperatīvi un līgumsabiedrības, kas atzītas par neatkarīgām juridiskām 
personām, kuras ir galvenokārt preču ražošanā un nefinanšu pakalpojumu 
sniegšanā iesaistīti tirgus ražotāji;

c) sabiedriskie ražotāji, kas atzīti par neatkarīgām juridiskām personām, kuras ir 
galvenokārt preču ražošanā un nefinanšu pakalpojumu sniegšanā iesaistīti 
tirgus ražotāji; 

d) nefinanšu sabiedrības apkalpojošās bezpeļņas iestādes vai asociācijas, kas 
atzītas par neatkarīgām juridiskām personām un kuras ir galvenokārt preču 
ražošanā un nefinanšu pakalpojumu sniegšanā iesaistīti tirgus ražotāji; 

e) centrālie biroji, kas kontrolē tirgus ražotāju sabiedrību grupu, ja sabiedrību 
grupas (kopumā) dominējošais darbības veids ― vērtējot pēc pievienotās 
vērtības ― ir preču ražošana un nefinanšu pakalpojumu sniegšana;

f) ĪMIS, kuru galvenā darbība ir preču vai nefinanšu pakalpojumu nodrošināšana;

g) privātās un valsts kvazisabiedrības, kuras ir galvenokārt preču ražošanā un 
nefinanšu pakalpojumu sniegšanā iesaistīti tirgus ražotāji. 

2.47. ,,Nefinanšu kvazisabiedrības” ir visas institūcijas bez juridiskā statusa, kas ir 
galvenokārt preču ražošanā un nefinanšu pakalpojumu sniegšanā iesaistīti tirgus 
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ražotāji un kuras atbilst kvazisabiedrību kvalifikācijas kritērijiem (skatīt 2.13. punkta 
f) apakšpunktu).

Kvazisabiedrībām jābūt pietiekamam informācijas apjomam, lai tās spētu izveidot 
pilnu kontu komplektu, un tās darbojas tā, it kā būtu sabiedrības. To faktiskās 
attiecības ar īpašnieku ir tādas pašas kā sabiedrības attiecības ar tās akcionāriem.

Mājsaimniecībām, valdības vienībām vai bezpeļņas iestādēm piederošās nefinanšu 
kvazisabiedrības kopā ar nefinanšu sabiedrībām grupē nefinanšu sabiedrību sektorā, 
nevis to īpašnieku sektorā.

2.48. Tas, ka tirgus ražotājiem ir pilns kontu komplekts, ieskaitot bilanci, nav pietiekams 
nosacījums, lai tirgus ražotājus varētu uztvert par institucionālām vienībām, 
piemēram, kvazisabiedrībām. Līgumsabiedrības un publiskie ražotāji, kas nav 
iekļauti 2.23. punkta a), b), c) un f) apakšpunktā un nav vienīpašnieka uzņēmumi, pat 
ja tiem ir pilns kontu komplekts, būtībā nav atsevišķas institucionālās vienības, jo 
tiem nepiemīt lemšanas autonomija, to vadība ir pakļauta to īpašnieku ― 
mājsaimniecību, bezpeļņas iestāžu un valdību ― kontrolei.

2.49. Nefinanšu sabiedrības ietver arī visas nosacītās rezidentvienības, kuras uztver kā 
kvazisabiedrības.

2.50. Nefinanšu sabiedrību sektoru iedala trijos apakšsektoros:

a) publiskas nefinanšu sabiedrības (S.11001);

b) nacionālās privātās nefinanšu sabiedrības (S.11002);

c) ārvalstu kontrolētās nefinanšu sabiedrības (S.11003).

Apakšsektors ― publiskas nefinanšu sabiedrības (S.11001)

2.51. Definīcija: apakšsektoru ,,publiskas nefinanšu sabiedrības” veido visas nefinanšu 
sabiedrības, kvazisabiedrības un bezpeļņas iestādes, kuras atzīst par neatkarīgām 
juridiskām personām un kuras ir tirgus ražotāji, kas pakļauti valdības vienību 
kontrolei.

2.52. Publiskas kvazisabiedrības ir kvazisabiedrības, kas nepastarpināti pieder valdības 
vienībām.

Apakšsektors ― nacionālās privātās nefinanšu sabiedrības (S.11002)

2.53. Definīcija: apakšsektoru ,,nacionālās privātās nefinanšu sabiedrības” veido visas 
nefinanšu sabiedrības, kvazisabiedrības un bezpeļņas iestādes, kuras atzīst par 
neatkarīgām juridiskām personām un kuras ir tirgus ražotāji, kas nav pakļauti 
valdības vai institucionālo nerezidentvienību kontrolei. 

Šis apakšsektors ietver korporatīvās un kvazikorporatīvās tiešo ārvalstu ieguldījumu 
vienības, kas nav klasificētas apakšsektorā ,,ārvalstu kontrolētās nefinanšu 
sabiedrības” (S.11003). 
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Apakšsektors ― ārvalstu kontrolētās nefinanšu sabiedrības (S.11003).

2.54. Definīcija: apakšsektoru ,,ārvalstu kontrolētās nefinanšu sabiedrības” veido visas 
nefinanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, ko kontrolē institucionālas 
nerezidentvienības.

Šis apakšsektors ietver:

a) visus nerezidentsabiedrību meitas uzņēmumus;

b) visas sabiedrības, ko kontrolē institucionāla nerezidentvienība, kas pati nav 
sabiedrība, piemēram, sabiedrība, ko kontrolē kāda ārvalsts valdība; tajā ietilpst 
sabiedrības, ko kontrolē nerezidentvienību grupa, kura darbojas saskaņoti;

c) visas nerezidentsabiedrību filiāles vai citas neinkorporētas aģentūras vai 
neinkorporētus ražotājus, kuri ir nosacītas rezidentvienības.
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FINANŠU SABIEDRĪBAS (S.12)

2.55. Definīcija: sektoru ,,finanšu sabiedrības” (S.12) veido institucionālās vienības, kuras 
ir neatkarīgas juridiskas personas, tirgus ražotāji, un kuru galvenā darbība ir finanšu 
pakalpojumu sniegšana. Šīs institucionālās vienības veido visas sabiedrības un 
kvazisabiedrības, kas iesaistītas galvenokārt:

 finanšu starpniecībā (finanšu starpnieki) un/vai

 finanšu palīgdarbībās (finanšu palīgsabiedrības).

Šajā sektorā iekļautas arī finanšu pakalpojumus sniedzošās institucionālās vienības, 
kuru lielākā daļa aktīvu vai saistību nav iesaistīti darījumos atklātos tirgos.

2.56. Finanšu starpniecība ir darbība, kuras procesā institucionālā vienība savā vārdā 
iegādājas finanšu aktīvus un uzņemas saistības, iesaistoties finanšu darījumos tirgū.
Finanšu starpnieku aktīvus un saistības finanšu starpniecības procesā pārveido vai 
pārstrukturē atkarībā no maksājuma termiņa, mēroga, riska un tamlīdzīgiem 
rādītājiem.

Finanšu palīgdarbības ir darbības, kas cieši saistītas ar finanšu starpniecību, bet kas 
pašas nav finanšu starpniecība.

Finanšu starpnieki

2.57. Finanšu starpniecības procesā līdzekļus pārvieto starp trešām pusēm, kam ir līdzekļu 
pārpalikums, un trešām pusēm, kurām to nepietiek. Finanšu starpnieks nedarbojas kā 
minēto citu institucionālo vienību aģents, bet pakļauj sevi riskam, savā vārdā pērkot 
finanšu aktīvus un uzņemoties saistības.

2.58. Finanšu starpniecības procesā var būt iesaistītas visas saistību kategorijas, izņemot 
kategoriju ,,citas kreditoru saistības” (AF.8). Finanšu aktīvus, kas iesaistīti finanšu 
starpniecības procesā, var klasificēt jebkurā kategorijā, izņemot kategoriju 
,,apdrošināšana, pensijas un standarta garantiju shēmas” (AF.6), bet ieskaitot 
kategoriju ,,citas debitoru saistības”. Finanšu starpnieki var ieguldīt savus līdzekļus 
nefinanšu aktīvos, arī nekustamajā īpašumā. Lai sabiedrību uzskatītu par finanšu 
starpnieku, tai jāuzņemas saistības tirgū un jāpārveido līdzekļi. Nekustamā īpašuma 
sabiedrības nav finanšu starpnieki.

2.59. Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu funkcija ir risku apvienošana kopējā 
fondā. Šo institūciju saistības ir apdrošināšana, pensijas un standarta garantiju 
shēmas (AF.6). To pretvērtība ir ieguldījumi, ko veic apdrošināšanas sabiedrības un 
pensiju fondi, kuri līdz ar to darbojas kā finanšu starpnieki.

2.60. Ieguldījumu fondi, ko turpmāk tekstā apzīmē kā naudas tirgus fondus (NTF) un 
fondus, kas nav naudas tirgus fondi, galvenokārt uzņemas saistības, emitējot 
ieguldījumu fondu daļas vai vienības (AF.52). Tie pārveido šos līdzekļus, 
iegādājoties finanšu aktīvus un/vai nekustamo īpašumu. Ieguldījumu fondus klasificē 
kā finanšu starpniekus. Visas izmaiņas to aktīvu un saistību vērtībā, kas nav pašu 
akcijas, atspoguļojas ieguldījumu fondu pašu līdzekļos (sk. 7.07. punktu). Ņemot 
vērā, ka pašu līdzekļu summa ir vienāda ar ieguldījumu fonda daļu vai vienību 
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vērtību, visas izmaiņas fonda aktīvu un saistību vērtībā atspoguļosies minēto daļu vai 
vienību tirgus vērtībā. Ieguldījumu fondi, kuri iegulda nekustamajos īpašumos, ir 
finanšu starpnieki.

2.61. Finanšu starpniecība ir aktīvu iegāde un saistību uzņemšanās attiecībā uz plašu 
sabiedrību vai uz īpašām un relatīvi lielām tās apakšgrupām. Ja darbība aprobežojas 
ar nelielām personu vai ģimeņu grupām, tad finanšu starpniecība nenotiek.

2.62. Ir iespējami izņēmumi vispārējiem noteikumiem, ka finanšu starpniecība aprobežojas 
ar finanšu darījumiem tirgū. Piemēri ir pašvaldību kredītbankas un krājbankas, kas 
atkarīgas no attiecīgās pašvaldības, vai arī finanšu nomas sabiedrības, kas līdzekļu 
ieguvē vai ieguldīšanā atkarīgas no mātes uzņēmumu grupas. Klasificējot tās par 
finanšu starpniekiem, aizdošanai vai ietaupījumu pieņemšanai jābūt neatkarīgai no 
attiecīgās pašvaldības vai mātes grupas.

Finanšu palīgsabiedrības

2.63. Finanšu palīgdarbības ietver palīgdarbības, lai realizētu darījumus ar finanšu 
aktīviem un saistībām vai līdzekļu pārveidi, vai līdzekļu pārstrukturēšanu. Finanšu 
palīgsabiedrības nepakļauj sevi riskam, iegādājoties finanšu aktīvus vai uzņemoties 
saistības. Tās atvieglo finanšu starpniecību. Centrālie biroji, kuru visi meitas 
uzņēmumi vai to lielākā daļa ir finanšu sabiedrības, ir finanšu palīgsabiedrības.

Finanšu sabiedrības, kas nav finanšu starpnieki un finanšu palīgsabiedrības

2.64. Finanšu sabiedrības, kas nav finanšu starpnieki un finanšu palīgsabiedrības, ir 
finanšu pakalpojumus sniedzošās institucionālās vienības, kuru lielākā daļa aktīvu 
vai saistību nav iesaistīti darījumos atklātos tirgos. 

Finanšu sabiedrību sektorā iekļautās institucionālās vienības

2.65. Finanšu sabiedrību sektorā (S.12) iekļautas šādas institucionālās vienības:

a) privātas vai publiskas sabiedrības, kas nodarbojas galvenokārt ar finanšu 
starpniecību un/vai finanšu palīgdarbībām;

b) kooperatīvi un līgumsabiedrības, ko atzīst par neatkarīgām juridiskām 
personām un kas nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību un/vai finanšu 
palīgdarbībām;

c) publiskie ražotāji, ko atzīst par neatkarīgām juridiskām personām un kas 
nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību un/vai finanšu palīgdarbībām;

d) bezpeļņas iestādes, ko atzīst par neatkarīgām juridiskām personām un kas 
nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību un/vai finanšu palīgdarbībām
vai apkalpo finanšu sabiedrības;

e) centrālie biroji, ja visi to meitas uzņēmumi vai to lielākā daļa kā finanšu 
sabiedrības nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību un/vai finanšu 
palīgdarbībām. Šos centrālos birojus klasificē kā finanšu palīgsabiedrības 
(S.126);
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f) pārvaldītājsabiedrības, ja to galvenais uzdevums ir meitas sabiedrību grupas
aktīvu turēšana. Šīs grupas uzbūve var būt finanšu vai nefinanšu ― tas 
neietekmē pārvaldītājsabiedrību klasificēšanu par kontrolētām finanšu iestādēm
(S.127);

g) ĪMIS, kuru galvenā darbība ir finanšu pakalpojumu nodrošināšana;

h) neinkorporēti ieguldījumu fondi, kuri ietver dalībnieku grupai piederošus 
ieguldījumu portfeļus un kuru vadību parasti uzņemas citas finanšu sabiedrības. 
Šie fondi ir no vadošajām finanšu sabiedrībām atsevišķas institucionālās 
vienības;

i) attiecībā uz neinkorporētām vienībām, kuras nodarbojas galvenokārt ar finanšu 
starpniecību un ir pakļautas noteikumiem un uzraudzībai (vairumā gadījumu 
klasificētas kā noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku, 
apdrošināšanas sabiedrības vai pensiju fondus), uzskata, ka tām ir lēmumu 
pieņemšanas autonomija un no īpašniekiem neatkarīga autonoma vadība un to 
ekonomiskā un finanšu uzvedība ir līdzīga finanšu sabiedrību uzvedībai. Šādā 
gadījumā tās uztver kā atsevišķas institucionālas vienības. Piemēri ir finanšu 
nerezidentsabiedrību filiāles.

2.66. Finanšu sabiedrību deviņi apakšsektori

Finanšu sabiedrību sektoru sīkāk iedala šādos apakšsektoros: 

a) centrālā banka (S.121); 

b) noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122);

c) naudas tirgus fondi (S.123);

d) ieguldījumu fondi, kas nav naudas tirgus fondi (S.124);

e) citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus 
(S.125);

f) finanšu palīgsabiedrības (S.126);

g) kontrolētās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.127);

h) apdrošināšanas sabiedrības (S.128.) un

i) pensiju fondi (S.129).

Finanšu sabiedrību apvienotie apakšsektori

2.67. Monetārās finanšu iestādes (MFI) saskaņā ar ECB definīciju ir šādu apakšsektoru 
kombinācija: centrālā banka (S.121), noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot 
centrālo banku (S.122) un naudas tirgus fondi (S.123). 

2.68. Citas monetārās finanšu iestādes ir tie finanšu starpnieki, izmantojot kurus centrālās 
bankas (S.121) monetārā politika ietekmē citas ekonomikas struktūras. Tās ir 
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noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122) un naudas 
tirgus fondi (S.123).

2.69. Finanšu starpnieki, kas apvieno riskus, ir apdrošināšanas sabiedrības un pensiju 
fondi (ASPF). Tos veido apakšsektori apdrošināšanas sabiedrības (S.128) un pensiju 
fondi (S.129)

2.70. Finanšu sabiedrības, izņemot MFI un ASPF, veido apakšsektori: ieguldījumu fondi, 
izņemot naudas tirgus fondus (S.124), citi finanšu starpnieki, izņemot 
apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (S.125), finanšu palīgsabiedrības
(S.126) un kontrolētās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.127).

Finanšu sabiedrību apakšsektoru iedalīšana publiskās, privātās un ārvalstu kontrolētās 
finanšu sabiedrībās

2.71. Izņemot S.121 apakšsektoru, katru apakšsektoru sīkāk iedala šādi:

a) publiskas finanšu sabiedrības;

b) nacionālās privātās finanšu sabiedrības un

c) ārvalstu kontrolētās finanšu sabiedrības. 

Šā apakšsadalījuma kritēriji ir tādi paši kā nefinanšu sabiedrībām (skatīt 2.51.–
2.55. punktu).
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2.3. tabula. Finanšu sabiedrību sektors un tā apakšsektori

Sektori un apakšsektori Publis
kie

Nacionā
lie 
privātie

Ārvalstu 
kontrolē
tie

Finanšu sabiedrības S.12

Centrālā banka S.121

Noguldījumus 
pieņemošas 
sabiedrības, 
izņemot centrālo
banku 

S.122 S.1220
1

S.12202 S.12203

Monetārās 
finanšu 
iestādes
(MFI)

Citas 
monetārās 
finanšu 
iestādes (citas 
MFI)

Naudas tirgus 
fondi

S.123 S.1230
1

S.12302 S.12303

Ieguldījumu fondi, izņemot naudas 
tirgus fondus

S.124 S.1240
1

S.12402 S.12403

Citi finanšu starpnieki, izņemot 
apdrošināšanas sabiedrības un 
pensiju fondus 

S.125 S.1250
1

S.12502 S.12503

Finanšu palīgsabiedrības S.126 S.1260
1

S.12602 S.12603

Finanšu 
sabiedrība
s, izņemot 
MFI un 
ASPF

Kontrolētas finanšu iestādes un 
naudas aizdevēji

S.127 S.1270
1

S.12702 S.12703

Apdrošināšanas sabiedrības (AS) S.128 S.1280
1

S.12802 S.12803Apdrošinā
šanas 
sabiedrība
s un 
pensiju 
fondi 
(ASPF)

Pensiju fondi (PF) S.129 S.1290
1

S.12902 S.12903

Centrālā banka (S.121)

2.72. Definīcija: apakšsektoru ,,centrālā banka” (S.121) veido visas finanšu sabiedrības un 
kvazisabiedrības, kuru galvenā darbība ir valūtas emisija, valūtas iekšējās un ārējās 
vērtības saglabāšana un visu vai daļas valsts starptautisko rezervju glabāšana.

2.73. S.121 apakšnozarē ir klasificēti šādi finanšu starpnieki:

a) valsts centrālā banka, arī tad, ja tā ir Eiropas Centrālo banku sistēmas 
sastāvdaļa; 

b) galvenokārt publiskas izcelsmes centrālās monetārās aģentūras (piemēram, 
iestādes, kas pārvalda ārzemju valūtas vai emitē valūtu), kam ir pilns kontu 
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komplekts un autonomija pieņemt lēmumus saistībā ar centrālo valdību. Ja šīs 
darbības veic centrālajā valdībā vai centrālajā bankā, atsevišķas institucionālas 
vienības nepastāv. 

2.74. S.121 apakšsektorā neietilpst aģentūras un struktūras (izņemot centrālo banku), kuras
regulē vai uzrauga finanšu sabiedrības vai finanšu tirgus. Tie klasificēti 
S.126 sektorā. 

Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122)

2.75. Definīcija: apakšnozarē ,,noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo 
banku” (S.122) ietilpst visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, izņemot 
centrālās bankas un naudas tirgus fondu apakšsektoros klasificētās, kuras galvenokārt 
ir iesaistītas finanšu starpniecībā un kuru uzdevums ir pieņemt noguldījumus no 
institucionālajām vienībām un uz sava rēķina piešķirt aizdevumus un/vai veikt 
ieguldījumus vērtspapīros.

2.76. Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku, nevar vienkārši 
aprakstīt kā ,,bankas”, jo tajās var ietilpt dažas finanšu sabiedrības, kuras nevar sevi 
dēvēt par bankām, kā arī dažas finanšu sabiedrības, kuras nedrīkst to darīt dažās 
valstīs, savukārt citas finanšu sabiedrības, kuras sevi dēvē par bankām, faktiski nav 
kredītiestādes. S.122 apakšsektorā ir klasificēti šādi finanšu starpnieki: 

a) komercbankas, ,,universālās” bankas, ,,visu funkciju” bankas;

b) krājbankas (ieskaitot trasta krājbankas, krājbankas un kredītasociācijas); 

c) pasta žiro institūcijas, pasta bankas, žiro bankas; 

d) lauku kredītbankas, lauksaimniecības kredītbankas; 

e) kooperatīvās kredītbankas, krājaizdevu sabiedrības; 

f) specializētās bankas (piemēram, tirdzniecības bankas, emisijas nami, 
privātbankas).

g) elektroniskās naudas iestādes, kuras iesaistītas galvenokārt finanšu 
starpniecībā.

2.77. Šādus finanšu starpniekus klasificē S.122 apakšsektorā, ja to uzdevums ir no 
sabiedrības pieņemt atmaksājamus naudas līdzekļus noguldījumu vai citā veidā, 
piemēram, pastāvīgi emitējot ilgtermiņa parāda vērtspapīrus. Citādi tos klasificē 
S.124 apakšsektorā: 

a) sabiedrības, kas iesaistītas hipotēku piešķiršanā (tostarp celtniecības 
sabiedrības, hipotēku bankas un hipotēku kredītiestādes); 

b) municipālās kredītiestādes.

2.78. S.122 apakšsektors neietver:

a) centrālos birojus, kas pārrauga un pārvalda citas tādas grupas vienības, kuras 
sastāvā galvenokārt ir noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo 
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banku, bet kuras pašas nav sabiedrības, kas pieņem noguldījumus. Šos 
centrālos birojus klasificē S.126 apakšsektorā; 

b) bezpeļņas iestādes, kas ir atzītas kā neatkarīgas juridiskas personas un apkalpo 
sabiedrības, kuras pieņem noguldījumus, taču nav iesaistītas finanšu 
starpniecībā. Tās klasificē S.126 apakšsektorā; un

c) elektroniskās naudas iestādes, kuras nav galvenokārt iesaistītas finanšu 
starpniecībā.

Naudas tirgus fondi (S.123)

2.79. Definīcija: apakšsektoru ,,naudas tirgus fondi” (S.123) kā kopieguldījumu shēmas 
veido visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, izņemot tās, kuras klasificētas 
centrālās bankas un kredītinstitūciju apakšsektoros, kas galvenokārt iesaistītas 
finanšu starpniecībā. Viņu uzdevums ir saņemt ieguldījumu fondu daļas vai vienības, 
kas ir tuvi aizstājēji noguldījumiem no institucionālajām vienībām, un uz sava rēķina 
veikt ieguldījumus galvenokārt naudas tirgus fondu daļās/vienībās, īstermiņa parāda 
vērtspapīros un/vai noguldījumos.

2.80. S.123 apakšsektorā ir klasificēti šādi finanšu starpnieki:

a) ieguldījumu fondi, tostarp ieguldījumu tresti, kopieguldījumu tresti un citas 
kopieguldījumu shēmas, kuru daļas vai vienības ir tuvi noguldījumu aizstājēji. 

2.81. S.123 apakšsektors neietver:

a) centrālos birojus, kas pārrauga un pārvalda grupu, ko galvenokārt veido naudas 
tirgus fondi, bet kas pašas nav naudas tirgus fondi. Tos klasificē 
S.126 apakšsektorā; 

b) bezpeļņas iestādes, kas ir atzītas kā neatkarīgas juridiskas personas un apkalpo 
naudas tirgus fondus, taču pašas nav iesaistītas finanšu starpniecībā. Tās 
klasificē S.126 apakšsektorā. 

Ieguldījumu fondi, kas nav naudas tirgus fondi (S.124)

2.82. Definīcija: apakšsektoru ,,ieguldījumu fondi, kas nav naudas tirgus fondi” (S.124.) 
veido visas kopieguldījumu shēmas, izņemot tās, kuras klasificētas naudas tirgus 
fondu apakšsektorā, kas galvenokārt iesaistīti finanšu starpniecībā. To uzdevums ir 
no institucionālajām vienībām saņemt ieguldījumu fondu daļas vai vienības, kas nav 
tuvi noguldījumu aizstājēji, un uz sava rēķina veikt ieguldījumus galvenokārt finanšu 
aktīvos, kas nav īstermiņa aktīvi, un nefinanšu aktīvos (parasti nekustamajā 
īpašumā).

2.83. Ieguldījumu fondos, kas nav naudas tirgus fondi, ietilpst ieguldījumu tresti, 
kopieguldījumu tresti un citas kopieguldījumu shēmas, kuru ieguldījumu fondu daļas 
vai vienības nav tuvi noguldījumu aizstājēji.

2.84. S.124 apakšsektorā ir klasificēti šādi finanšu starpnieki:
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a) atklāti ieguldījumu fondi, kuru ieguldījumu fondu daļas vai vienības pēc to 
turētāju lūguma tiek atpirktas vai atgūtas tiešā vai netiešā veidā no uzņēmuma 
aktīviem;

b) slēgti ieguldījumu fondi ar akciju pamatkapitālu, kuros ieguldītājam, iestājoties 
vai izstājoties no fonda, jānopērk vai jāpārdod esošās akcijas; 

c) nekustamā īpašuma ieguldījumu fondi; 

d) ieguldījumu fondi, kas iegulda citos fondos (,,fondu fondi”);

e) riska ieguldījumu fondi, kuros apvienotas dažādas kopieguldījumu shēmas, 
tostarp augstie minimālie ieguldījumi, atviegloti noteikumi un dažādas 
ieguldījumu stratēģijas. 

2.85. S.124 apakšsektors neietver:

a) pensiju fondus, kas ir pensiju fonda apakšsektora daļa;

b) īpašam nolūkam dibinātus valdības fondus, ko dēvē par suverēniem labklājības 
fondiem, kurus, ja klasificē kā finanšu sabiedrības, klasificē kā kontrolētās 
finanšu iestādes. Īpašam nolūkam dibinātu valdības fondu ― kā vispārējās 
valdības daļu vai finanšu sabiedrības sektora daļu ― klasifikāciju nosaka 
saskaņā ar 2.26. punktā minētajiem kritērijiem; 

c) centrālos birojus, kas pārrauga un pārvalda grupu, kuras sastāvā galvenokārt ir 
ieguldījumu fondi, kas nav naudas tirgus fondi, bet kas paši nav ieguldījumu 
fondi. Tos klasificē S.126 apakšsektorā; 

d) bezpeļņas iestādes, kas ir atzītas kā neatkarīgas juridiskas personas un apkalpo 
ieguldījumu fondus, kas nav naudas tirgus fondi, bet pašas nav iesaistītas 
finanšu starpniecībā. Tās klasificē S.126 apakšsektorā. 

Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (S.125)

2.86. Definīcija: apakšsektors ,,citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības 
un pensiju fondus” (S.125) ir visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, kas ir 
galvenokārt iesaistītas finanšu starpniecībā, uzņemoties saistības veidos, kas nav 
valūta, noguldījumi, ieguldījumu fondu daļas vai institucionālo vienību 
apdrošināšanas, pensijas un standarta garantiju shēmas.

2.87. S.125 apakšsektors ietver dažādu veidu finanšu starpniekus, kuri galvenokārt ir 
iesaistīti ilgtermiņa finansēšanā. Vairumā gadījumu šis dominējošais termiņš atšķir 
šo sektoru no citiem monetāro finanšu iestāžu apakšsektoriem (S.122 un S.123). 
Atšķirību no ieguldījumu fondu, kas nav naudas tirgus fondi (S.124), apdrošināšanas 
sabiedrību (S.128) un pensiju fondu (S.129) apakšsektora var noteikt, pamatojoties 
uz to, ka šim apakšsektoram nav saistību ieguldījumu fondu daļu veidā, kuras 
neuzskata par tuviem noguldījumu aizstājējiem, vai apdrošināšanas, pensiju vai 
standarta garantijas shēmu veidā.

2.88. Apakšsektors citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju 
fondus (S.125) tiek sīkāk iedalīts apakšsektoros, kas ietver finanšu vadības 
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sabiedrības, kuras iesaistītas vērtspapīrošanas darījumos (FVS), vērtspapīru un 
atvasināto finanšu instrumentu tirgotājus, finanšu sabiedrības, kas veic kreditēšanu, 
un specializētās finanšu sabiedrības. Tas attēlots 2.4. tabulā.

2.4. tabula. Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus 
(S.125) un to apakšnodaļas

Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus 

Finanšu vadības sabiedrības, kas iesaistītas vērtspapīrošanas darījumos (FVS);

vērtspapīru un atvasināto finanšu instrumentu tirgotāji;

finanšu sabiedrības, kas veic kreditēšanu, un

specializētās finanšu sabiedrības.

2.89. S.125. apakšsektors neietver bezpeļņas iestādes, kas ir atzītas par neatkarīgām 
juridiskām personām un apkalpo citus finanšu starpniekus, taču pašas nav iesaistītas 
finanšu starpniecībā. Tās klasificē S.126 apakšsektorā. 

Finanšu vadības sabiedrības, kas iesaistītas vērtspapīrošanas darījumos (FVS)

2.90. Definīcija: finanšu vadības sabiedrības, kas iesaistītas vērtspapīrošanas darījumos 
(FVS), ir uzņēmumi, kas veic vērtspapīrošanas darījumus. FVS, kas atbilst 
institucionālās vienības kritērijiem, klasificē S.125, pretējā gadījumā tie ir mātes 
sabiedrības neatņemama sastāvdaļa.

Vērtspapīru un atvasināto finanšu instrumentu tirgotāji, finanšu sabiedrības, kas veic 
kreditēšanu, un specializētās finanšu sabiedrības

2.91. Vērtspapīru un atvasināto finanšu instrumentu tirgotāji ir finanšu starpnieki savā 
vārdā. 

2.92. Finanšu sabiedrības, kas veic kreditēšanu, ir, piemēram, finanšu starpnieki, kas 
nodarbojas ar: 

a) finanšu nomu; 

b) pirkšanu uz nomaksu un personīgo un komerciālo finanšu nodrošināšanu vai

c) kreditēšanu pret norēķinu dokumentiem (faktoringu). 

2.93. Specializētās finanšu sabiedrības ir finanšu starpnieki, piemēram: 

a) riska un attīstības kapitāla sabiedrības; 

b) eksporta/importa finanšu sabiedrības vai

c) finanšu starpnieki, kas pērk noguldījumus un/vai noguldījumu tuvus aizstājējus 
vai uzņemas kredītus tikai attiecībā uz monetārām finanšu iestādēm; šie finanšu 
starpnieki arī ietver centrālo mijieskaita darījumu starpniekiestādes (CCP), kas 
veic MFI savstarpējos atpirkšanas līgumu darījumus. 
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2.94. Centrālos birojus, kuri pārrauga un pārvalda meitas uzņēmumu grupu, kas 
galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību un/vai finanšu palīgdarbībām, 
klasificē S.126 apakšsektorā. 

Finanšu palīgsabiedrības (S.126)

2.95. Definīcija: apakšsektoru ,,finanšu palīgsabiedrības” (S.126) veido visas finanšu 
sabiedrības un kvazisabiedrības, kuras nodarbojas galvenokārt ar darbībām, kas cieši 
saistītas ar finanšu starpniecību, bet pašas nav finanšu starpnieki.

2.96. S.126 apakšsektorā klasificē šādas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības:

a) apdrošināšanas brokeri, sanāciju un parastie administratori, apdrošināšanas un 
pensiju konsultanti utt.; 

b) aizdevumu brokeri, vērtspapīru brokeri, padomnieki ieguldījumu jautājumos 
utt.; 

c) dibināšanas sabiedrības, kas pārvalda vērtspapīru emisiju; 

d) sabiedrības, kuru galvenā funkcija ir ar indosamentu garantēt vekseļus un 
tamlīdzīgus instrumentus; 

e) sabiedrības, kas nodarbojas ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem un riska 
ierobežošanas instrumentiem, piemēram, mijmaiņas līgumiem, iespējas
līgumiem un nākotnes līgumiem (tos neemitējot); 

f) sabiedrības, kas nodrošina infrastruktūru finanšu tirgiem; 

g) finanšu starpnieku un finanšu tirgu centrālās uzraudzības iestādes, ja tās ir 
atsevišķas institucionālas vienības; 

h) pensiju fondu, kopfondu utt. pārvaldnieki; 

i) sabiedrības, kas nodrošina fondu biržas un apdrošināšanas tirgu; 

j) bezpeļņas iestādes, kas ir atzītas par neatkarīgām juridiskām personām un 
apkalpo finanšu sabiedrības, bet nav iesaistītas finanšu starpniecībā (skatīt 
2.44. punktu); 

k) maksājumu institūcijas (kas veicina maksājumus starp pircēju un pārdevēju). 

2.97. S.126 apakšsektors arī ietver centrālos birojus, kuru meitas uzņēmumi vai to lielākā 
daļa ir finanšu sabiedrības.

Kontrolētās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.127)

2.98. Definīcija: apakšsektors ,,kontrolētās finanšu iestādes un naudas aizdevēji” (S.127) 
ietver visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, kuras nenodarbojas ar finanšu 
starpniecību un nesniedz finanšu palīgpakalpojumus un kuru lielākā daļa aktīvu vai 
saistību nav iesaistīti darījumos atklātā tirgū.

2.99. S.127 apakšsektorā konkrēti klasificē šādas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības:
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a) vienības kā juridiskas personas, piemēram, tresti, īpašumi, aģentūru konti vai 
,,izkārtnes” kompānijas;

b) pārvaldītājsabiedrības, kurām pieder meitas uzņēmumu grupas pašu kapitāla 
daļa, kas nodrošina kontroli, un kuru pamatnodarbošanās ir grupas 
īpašumtiesību īstenošana, un tās nesniedz citus pakalpojumus uzņēmumiem, 
kuros pārvaldītājsabiedrībai pieder pašu kapitāls, t. i., tās neadministrē vai 
nepārvalda citas vienības; 

c) ĪMIS, kas atbilst institucionālo vienību iedalījumam un vāc līdzekļus atklātos 
tirgos, ko izmanto mātes uzņēmums; 

d) vienības, kas sniedz finanšu pakalpojumus tikai ar pašu līdzekļiem vai 
sponsoru nodrošinātiem līdzekļiem dažādiem klientiem un uzņemas saistības 
nepildošā parādnieka finanšu risku. Piemēri ir naudas aizdevēji, sabiedrības, 
kas veic studentu kreditēšanu vai izsniedz kredītus ārējai tirdzniecībai, no tādu 
sponsoru līdzekļiem kā valdības vienība vai bezpeļņas iestāde un lombardi, 
kuri galvenokārt nodarbojas ar naudas aizdošanu; 

e) īpašam nolūkam izveidotie valdības fondi, ko parasti dēvē par valsts 
ieguldījumu fondiem, ja tos klasificē kā finanšu sabiedrības.

Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

2.100. Definīcija: apakšsektoru ,,apdrošināšanas sabiedrības” (S.128) veido visas finanšu 
sabiedrības un kvazisabiedrības, kas nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību 
risku apvienošanas rezultātā galvenokārt tiešās apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
veidā (sk. 2.59. punktu).

2.101. Apdrošināšanas sabiedrības sniedz šādus pakalpojumus:

a) dzīvības un nedzīvības apdrošināšanu atsevišķām vienībām vai vienību 
grupām;

b) pārapdrošināšanu citām apdrošināšanas sabiedrībām.

2.102. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību pakalpojumus var sniegt kā apdrošināšanu 
attiecībā uz: 

a) ugunsgrēku (komercīpašumā vai privātīpašumā); 

b) zaudējumiem (nelaimes gadījumā); 

c) transportlīdzekli (pašu bojājums vai trešās puses nodarīti zaudējumi); 

d) jūras, gaisa vai sauszemes transportu (tostarp enerģijas riskus); 

e) nelaimes gadījumu un veselību vai

f) finanšu apdrošināšanu (garantiju vai galvojuma zīmju izsniegšana). 
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Finanšu apdrošināšanas vai kredītapdrošināšanas sabiedrības, ko dēvē arī par 
garantiju bankām, izsniedz garantijas vai galvojuma zīmes, lai nodrošinātu 
vērtspapīrošanu vai citus kredītproduktus.

2.103. Apdrošināšanas sabiedrības galvenokārt ir reģistrēti uzņēmumi vai kopuzņēmumi. 
Reģistrētie uzņēmumi pieder akcionāriem, un daudzi no tiem ir iekļauti biržu 
sarakstos. Kopuzņēmumi pieder to polišu īpašniekiem un atdod savu peļņu ,,peļņas” 
vai ,,dalībnieku” polišu turētājiem dividenžu vai prēmiju veidā. ,,Kontrolētie” 
apdrošinātāji parasti pieder nefinanšu sabiedrībai un galvenokārt apdrošina savu 
akcionāru riskus.
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 Apdrošināšanas veidi. Izšķir trīs apdrošināšanas veidus: tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un sociālā 
apdrošināšana. Tiešā apdrošināšana attiecas uz (fizisku personu) dzīvības apdrošināšanu un nedzīvības 
apdrošināšanu, sociālā apdrošināšana attiecas uz sociālo nodrošināšanu un ar nodarbinātību saistīto sociālo 
apdrošināšanu.

Pārapdrošinā
šana

Sociālā apdrošināšanaTiešā apdrošināšana

Polises turētājam/saņēmējam ir pienākums vai 
tiek ieteikts apdrošināties pret riskiem, kas 
rodas, iesaistoties trešajai pusei. Tiek izpildīts 
vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

dalība ir obligāta;

shēma ir kolektīva un

darba devējs (un galu galā arī saņēmējs) veic 
iemaksas.

Dzīvības 
apdrošināšana

Nedzīvības 
apdrošinā
šana

Sociālā 
nodrošināšana

Ar nodarbinātību 
saistītā sociālā 
apdrošināšana

Organizē valdība, 
izmantojot sociālās 
nodrošināšanas 
shēmas

Organizē darba devēji 
savu darbinieku un 
viņu apgādājamo 
vārdā vai organizē citi 
īpašas grupas vārdā

Apdrošināš
anas veids

Polises turētājs 
apdrošinātājam
veic regulārus 
maksājumus; 
apdrošinātājs 
apmaiņā pret tiem 
garantē polises 
turētājam izmaksāt 
līgumsummu vai 
anuitāti konkrētā 
datumā vai pirms 
termiņa.

Apdrošinā
šana pret 
tādiem 
riskiem kā 
nelaimes 
gadījumi, 
slimība, 
ugunsgrēk
s, kredīts 
utt.

Apdrošināšan
a, ko 
apdrošinātājs 
iegādājies, lai 
aizsargātu 
sevi no 
neparedzēti 
liela prasību 
skaita vai ļoti 
smagām 
prasībām

Sociālās 
nodrošināš
anas 
pensijas

Cita 
sociālā 
nodroši
nāšana

Ar 
nodarbin
ātību 
saistītās 
pensijas

Cita ar 
nodarbinā
tību 
saistītā 
sociālā 
apdrošinā
šana

Sektors/apa
kšsektors

Apdrošināšanas 
sabiedrības un 
pensiju fondi

Apdrošināšanas sabiedrības Sociālās 
nodrošināšanas fondi 

Darba devēju sektors 
vai apdrošināšanas 
sabiedrību un pensiju
fondu sektors
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2.104. S.128 apakšsektorā neietver:

a) institucionālās vienības, kas atbilst abiem kritērijiem 2.117. punktā. Tās 
klasificē S.1314 apakšsektorā.

b) centrālos birojus, kuri pārrauga un pārvalda grupu, kas sastāv galvenokārt no 
apdrošināšanas sabiedrībām, bet kuri paši nav apdrošināšanas sabiedrības. Tos 
klasificē apakšsektorā S.126.

c) bezpeļņas iestādes, kas ir atzītas par neatkarīgām juridiskām personām un 
apkalpo apdrošināšanas sabiedrības, bet nav iesaistītas finanšu starpniecībā. 
Tās klasificē apakšsektorā S.126.

Pensiju fondi (S.129)

2.105. Definīcija: apakšsektoru ,,pensiju fondi” (S.129) veido visas finanšu sabiedrības un 
kvazisabiedrības, kas nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību sociālo risku un 
apdrošināto personu vajadzību (sociālā apdrošināšana) apvienošanas rezultātā. 
Pensiju fondi ir sociālās apdrošināšanas shēmas, kas nodrošina ienākumus pensijā un 
bieži izmaksā pabalstus nāves vai invaliditātes gadījumā.

2.106. S.129 apakšsektoru veido tikai tie sociālās apdrošināšanas pensiju fondi, kas ir 
atsevišķas institucionālās vienības no tām institucionālām vienībām, kuras tos 
izveidoja. Šādiem autonomiem fondiem ir lēmumu pieņemšanas autonomija un pilns 
kontu komplekts. Neautonomie pensiju fondi nav institucionālas vienības un ir tās 
institucionālās vienības sastāvdaļa, kas tos izveidoja.

2.107. Pensiju fondu shēmu dalībnieku piemēri ir atsevišķa uzņēmuma vai uzņēmumu 
grupas darbinieki, kādā filiālē vai nozarē nodarbināti darbinieki un personas, kam ir 
viena profesija. Apdrošinājuma summas, kas iekļautas apdrošināšanas līgumā, var 
ietvert:

a) apdrošinājuma summas, ko apdrošinātās personas nāves gadījumā samaksā 
atraitnim(-ei) un bērniem; 

b) apdrošinājuma summas, ko samaksā pēc aiziešanas pensijā, un

c) apdrošinājuma summas, ko samaksā, ja apdrošinātā persona zaudē darbspēju. 

2.108. Dažās valstīs visus minētos risku veidus var apdrošināt apdrošināšanas sabiedrības, 
kā arī pensiju fondi. Citās valstīs dažas minēto risku klases jāapdrošina ar dzīvības 
apdrošināšanas sabiedrību starpniecību. Pretstatā dzīvības apdrošināšanas 
sabiedrībām pensiju fondi saskaņā ar tiesību aktiem attiecas tikai uz īpašām 
darbinieku un pašnodarbināto personu grupām.

2.109. Pensiju fondu shēmas var organizēt darba devēji vai vispārējā valdība; tās darbinieku 
vārdā var organizēt arī apdrošināšanas sabiedrības; vai var izveidot atsevišķas 
institucionālas vienības, lai turētu un pārvaldītu aktīvus, kas jāizmanto pensiju tiesību 
saistību segšanai un pensiju sadalei. 
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2.110 S.129 apakšsektorā neietver:

a) institucionālās vienības, kas atbilst abiem kritērijiem 2.117. punktā. Tās 
klasificē S.1314 apakšsektorā.

b) centrālos birojus, kuri pārrauga un pārvalda grupu, kas sastāv galvenokārt no 
apdrošināšanas sabiedrībām, bet kuri paši nav apdrošināšanas sabiedrības. Tos 
klasificē apakšsektorā S.126.

c) bezpeļņas iestādes, kas ir atzītas par neatkarīgām juridiskām personām un 
apkalpo apdrošināšanas sabiedrības, bet nav iesaistītas finanšu starpniecībā. 
Tās klasificē apakšsektorā S.126.

VISPĀRĒJĀ VALDĪBA (S.13)

2.111. Definīcija: sektors ,,vispārējā valdība” (S.13) ietver visas institucionālās vienības, 
kuras ir ārpustirgus ražotāji un kuru produkcija ir paredzēta individuālajam un 
kolektīvajam patēriņam, un kuras galvenokārt finansē no obligātajiem maksājumiem, 
ko veic citiem sektoriem piederošas vienības un institucionālās vienības, kas 
nodarbojas galvenokārt ar nacionālā ienākuma un bagātības pārdali.

2.112. S.13 sektorā iekļautas, piemēram, šādas institucionālās vienības:

a) vispārējās valdības vienības, kuras izveidotas tiesiska procesa rezultātā, lai tām 
būtu tiesību aktos paredzētas pilnvaras pār citām vienībām ekonomiskā 
teritorijā, un kuras administrē un finansē darbību grupu, galvenokārt ražojot 
ārpustirgus preces un pakalpojumus, kuri domāti sabiedrības labumam;

b) sabiedrība vai kvazisabiedrība, kas ir valdības vienība, ja tās produkcija ir 
galvenokārt ārpustirgus produkcija un to kontrolē valdības vienība;

c) bezpeļņas iestādes, ko atzīst par neatkarīgām juridiskām personām un kas ir citi 
ārpustirgus ražotāji, un ko kontrolē vispārējā valdība;

d) autonomi pensiju fondi, kuros saskaņā ar tiesību aktiem jāveic iemaksas un 
kuru fondus attiecībā uz norēķiniem un iemaksu un pabalstu apstiprināšanu 
pārvalda vispārējā valdība.

2.113. Vispārējās valdības sektors ir sadalīts četros apakšsektoros:

a) centrālā valdība (S.1311); 

b) pavalsts valdība (S.1312); 

c) vietējā valdība (S.1313); 

d) sociālās nodrošināšanas fondi (S.1314). 

Centrālā valdība (izņemot sociālo nodrošināšanu) (S.1311)

2.114. Definīcija: šis apakšsektors ietver visus pavalsts administratīvos departamentus un 
citas centrālās aģentūras, kuru kompetence parasti attiecas uz visu ekonomisko 
teritoriju, izņemot sociālās nodrošināšanas fondu administrēšanu.
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Apakšsektorā S.1311 ir iekļautas tās bezpeļņas iestādes, kuras kontrolē centrālā 
valdība un kuru kompetence attiecas uz visu ekonomisko teritoriju.

Tirgu regulējošās organizācijas, kas tikai vai galvenokārt sadala subsīdijas, klasificē 
S.1311 apakšsektorā. Tās organizācijas, kas nodarbojas tikai vai galvenokārt ar 
lauksaimniecības vai pārtikas produktu pirkšanu, turēšanu un pārdošanu, klasificē 
S.11 sektorā.

Pavalsts valdība (izņemot sociālo nodrošināšanu) (S.1312)

2.115. Definīcija: šo apakšsektoru veido pavalsts valdības, kas ir atsevišķas institucionālās 
vienības, kuras veic dažas valdības funkcijas līmenī, kas zemāks par centrālās 
valdības līmeni un augstāks par valdības institucionālo vienību līmeni, kuras pastāv 
vietējā līmenī, izņemot sociālās nodrošināšanas fondu pārvaldi.

Apakšsektorā S.1312 ir iekļautas tās bezpeļņas iestādes, kuras kontrolē pavalsts 
valdība un kuru kompetence attiecas tikai uz pavalsts ekonomisko teritoriju.

Vietējā valdība (izņemot sociālo nodrošināšanu) (S.1313)

2.116 Definīcija: šis apakšsektors ietver tos publiskās pārvaldes veidus, kuru kompetence 
attiecas tikai uz ekonomiskās teritorijas vietējo daļu, izņemot sociālās nodrošināšanas 
fondu vietējās aģentūras.

Apakšsektorā S.1313 ir iekļautas tās bezpeļņas iestādes, kuras kontrolē vietējās 
valdības un kuru kompetence attiecas tikai uz vietējo valdību ekonomisko teritoriju.

Sociālās nodrošināšanas fondi (S.1314)

2.117. Definīcija: apakšsektors ,,sociālās nodrošināšanas fondi” ietver centrālās, pavalsts un 
vietējās institucionālās vienības, kuru galvenā darbība ir sociālo pabalstu izsniegšana 
un kuras atbilst šādiem diviem kritērijiem:

a) saskaņā ar tiesību aktiem vai noteikumiem dažām iedzīvotāju grupām 
jāpiedalās shēmā vai jāveic iemaksas, un

b) vispārējā valdība atbild par iestādes vadību attiecībā uz norēķiniem un iemaksu 
un pabalstu apstiprināšanu, neatkarīgi no tās kā uzraudzības iestādes vai darba 
devēja lomas.

Parasti nav tiešas saiknes starp fiziskas personas veikto iemaksas summu un risku, kam šī 
persona tiek pakļauta.

MĀJSAIMNIECĪBAS (S.14)

2.118. Definīcija: sektors ,,mājsaimniecības” (S.14) ietver personas vai personu grupas, kas 
ir patērētāji un uzņēmēji, kuri ražo tirgus preces un sniedz nefinanšu un finanšu 
pakalpojumus (tirgus ražotāji) ar noteikumu, ka preču ražošanu un pakalpojumu 
sniegšanu neveic atsevišķas vienības, ko uzskata par kvazisabiedrībām. Šis sektors 
ietver tādas personas vai personu grupas kā preču ražotājus un nefinanšu 
pakalpojumu sniedzējus tikai pašu vajadzībām.
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Mājsaimniecības kā patērētājus var definēt kā nelielas personu grupas, kam ir viens 
miteklis, kas apvieno savus ienākumus un bagātības un kolektīvi patērē dažus preču 
un pakalpojumu veidus, galvenokārt mājokli un pārtiku.

Mājsaimniecību galvenie resursi ir šādi:

a) darbinieku atalgojums; 

b) īpašuma ienākums; 

c) pārvedumi no citiem sektoriem;

d) ieņēmumi no tirgus produkcijas realizācijas un 

e) aprēķināti ieņēmumi no ražojumu izlaides pašu galapatēriņam. 

2.119. Mājsaimniecību sektors ietver:

a) personas vai personu grupas, kuru galvenā funkcija ir patēriņš; 

b) personas, kuras pastāvīgi dzīvo institūcijās un kuru rīcības vai lēmumu 
autonomija ekonomiskos jautājumos ir neliela vai tās vispār nav (piem., 
reliģisko ordeņu locekļi, kas dzīvo klosteros, pacienti, kuri ilgu laiku uzturas 
slimnīcā, cietumnieki, kam piespriests ilgs soda termiņš, veci cilvēki, kuri 
pastāvīgi dzīvo pansionātos). Šādas personas uztver kā atsevišķu institucionālu 
vienību ― atsevišķu mājsaimniecību;

c) personas vai personu grupas, kuru galvenā funkcija ir patēriņš un kuras ražo 
preces un veic nefinanšu pakalpojumus tikai pašu galapatēriņam; sistēmā ir 
iekļautas tikai divas pakalpojumu kategorijas, ko ražo pašu galapatēriņam: 
īpašnieku apsaimniekotu mājokļu pakalpojumi un mājas pakalpojumi, ko veic 
algoti darbinieki;

d) vienīpašnieka uzņēmumus un līgumsabiedrības bez juridiska statusa, kas ir 
tirgus ražotāji, izņemot tos, ko uzskata par kvazisabiedrībām; 

e) mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes, kam nav neatkarīga juridiska 
statusa vai kam šāds statuss ir, bet tas ir nenozīmīgs. 

2.120. EKS mājsaimniecību sektors ir sadalīts šādos apakšsektoros:

a) darba devēji (S.141) un pašražotāji (S.142); 

b) algoti darbinieki (S.143); 

c) īpašuma ienākuma saņēmēji (S.1441); 

d) pensiju saņēmēji (S.1442); 

e) citu pārvedu ienākumu saņēmēji (S.1443). 

2.121. Mājsaimniecības tiek iedalītas apakšsektoros saskaņā ar lielāko ienākuma kategoriju 
(darba devēju ienākums, darbinieku atalgojums utt.), kas ir mājsaimniecībai kopumā.
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Ja vienā mājsaimniecībā saņem vairāk nekā vienu kādas noteiktas kategorijas 
ienākumu, tad klasifikācijas pamatā jābūt mājsaimniecības kopējam ienākumam 
katrā kategorijā.

Darba devēji un pašražotāji (S.141 un S.142)

2.122. Definīcija: apakšsektoru ,,darba devēji un pašražotāji” veido mājsaimniecību grupa, 
kurai (jauktie) ienākumi (B.3), kas uzkrājas mājsaimniecību neinkorporēto 
uzņēmumu īpašniekiem no to darbības kā tirgus preču ražotājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, ar vai bez algotiem darbiniekiem, ir lielākais ienākuma avots 
mājsaimniecībai kopumā, pat ja tas nepārsniedz pusi mājsaimniecības kopējā 
ienākuma.

Algoti darbinieki (S.143)

2.123. Definīcija: apakšsektoru ,,algoti darbinieki” veido mājsaimniecību grupa, kurai 
ienākums, kurš uzkrājas no darbinieku atalgojuma (D.1), ir lielākais ienākuma avots 
mājsaimniecībai kopumā.

Īpašuma ienākumu saņēmēji (S.1441)

2.124. Definīcija: apakšsektoru ,,īpašuma ienākuma saņēmēji” veido mājsaimniecību grupa, 
kurai īpašuma ienākums (D.4) ir lielākais ienākuma avots mājsaimniecībai kopumā.

Pensiju saņēmēji (S.1442)

2.125. Definīcija: apakšsektoru ,,pensiju saņēmēji” veido mājsaimniecību grupa, kurai 
ienākums, kurš uzkrājas no pensijām, ir lielākais ienākuma avots mājsaimniecībai 
kopumā.

Pensiju mājsaimniecības ir mājsaimniecības, kuru lielāko ienākumu veido izdienas 
vai citas pensijas, ieskaitot pensijas no iepriekšējiem darba devējiem.

Citu pārvedu ienākumu saņēmēji (S.1443)

2.126. Definīcija: apakšsektoru ,,citu pārvedu ienākumu saņēmēji” veido mājsaimniecību 
grupa, kurai ienākums, kurš uzkrājas no citiem kārtējiem pārvedumiem, ir lielākais 
ienākuma avots mājsaimniecībai kopumā.

Citi kārtējie pārvedumi ir visi kārtējie pārvedumi, izņemot īpašuma ienākumu, 
pensijas un to cilvēku ienākumus, kuri pastāvīgi dzīvo institūcijās.

2.127. Ja mājsaimniecības galvenais ienākuma avots nav pieejams iedalīšanai sektoros, 
klasificēšanas nolūkiem izmanto aptaujājamās personas ienākumu. Aptaujājamā 
persona mājsaimniecībā parasti ir persona ar lielāko ienākumu. Ja iepriekšminētā 
informācija nav pieejama, mājsaimniecību iedalīšanai apakšsektoros izmanto tās 
personas ienākumu, kura sevi uzdod par aptaujājamo personu.

2.128. Mājsaimniecību iedalīšanai apakšsektoros var izmantot arī citus kritērijus, piemēram, 
mājsaimniecību sadalījumu uzņēmējos pēc darbības veida: lauksaimniecības 
mājsaimniecības, mājsaimniecības, kas nenodarbojas ar lauksaimniecību.
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MĀJSAIMNIECĪBAS APKALPOJOŠĀS BEZPEĻŅAS IESTĀDES (S.15)

2.129. Definīcija: sektoru ,,mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes” (NPISH) 
(S.15) veido bezpeļņas iestādes, kas ir atsevišķas juridiskas vienības, kuras apkalpo 
mājsaimniecības un ir privāti ārpustirgus ražotāji. To galvenie resursi tiek gūti no 
brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā, ko kā patērētāji veic mājsaimniecības no 
vispārējās valdības maksājumiem un no īpašuma ienākuma.

2.130. Gadījumos, kad šīs iestādes nav nozīmīgas, tās neiekļauj NPISH sektorā, bet 
mājsaimniecību sektorā, jo to darījumi ir neatņemama šā sektora (S.14) sastāvdaļa. 
Vispārējās valdības kontrolētās ārpustirgus NPISH tiek klasificētas vispārējās 
valdības sektorā.

NPISH sektorā ietilpst šādi galvenie NPISH veidi, kas piedāvā mājsaimniecībām 
ārpustirgus preces un pakalpojumus:

a) arodbiedrības, profesionālās vai zinātniskās biedrības, patērētāju asociācijas, 
politiskās partijas, baznīcas vai reliģiskās biedrības (ieskaitot tās, ko finansē, 
bet nekontrolē valdības) un sociālie, kultūras, atpūtas un sporta klubi, un

b) labdarības, atbalsta un palīdzības organizācijas, ko finansē ar brīvprātīgiem 
pārvedumiem naudā vai natūrā no citām institucionālām vienībām.

S.15 sektorā ir iekļautas labdarības, atbalsta un palīdzības aģentūras, kas apkalpo 
nerezidentvienības, un nav iekļautas vienības, kurās piedaloties tiek dotas tiesības uz 
iepriekš noteiktu preču un pakalpojumu komplektu.

PĀRĒJĀ PASAULE (S.2)

2.131. Definīcija: sektors ,,pārējā pasaule” (S.2) ir vienību grupējums bez raksturīgām 
funkcijām un resursiem; to veido nerezidentvienības ― tiktāl, ciktāl tās ir iesaistītas 
darījumos ar institucionālām rezidentvienībām, vai tām ir cita veida ekonomiska 
saikne ar rezidentvienībām. Tā kontos ir sniegts vispārējs pārskats par 
ekonomiskajām attiecībām, kuras nacionālo ekonomiku saista ar pārējo pasauli. Šajā 
sektorā ietilpst arī ES institūcijas un starptautiskās organizācijas.

2.132. Pārējā pasaule nav sektors, attiecībā uz kuru jābūt pilnam kontu komplektam, bet ir 
lietderīgi pārējo pasauli uztvert kā sektoru. Sektorus iegūst, sadalot kopējo 
ekonomiku, lai iegūtu viendabīgākas institucionālo rezidentvienību grupas, kas ir 
līdzīgas pēc to ekonomiskās darbības, mērķiem un funkcijām. Tas neattiecas uz 
sektoru ,,pārējā pasaule” ― tur ieraksta darījumus un citas plūsmas starp nefinanšu 
un finanšu sabiedrībām, bezpeļņas iestādēm, mājsaimniecībām un vispārējo valdību, 
no vienas puses, un institucionālām nerezidentvienībām, no otras puses, kā arī citas 
ekonomiskās attiecības starp rezidentiem un nerezidentiem, piemēram, rezidentu 
prasījumus pret nerezidentiem.

2.133. Pārējās pasaules kontos iekļauj tikai darījumus, kas veikti starp institucionālām 
rezidentvienībām un nerezidentvienībām, un piemēro šādus izņēmumus:

a) transporta pakalpojumus (līdz eksportētājvalsts robežai), ko sniedz 
rezidentvienības attiecībā uz importētām precēm, uzrāda pārējās pasaules 
kontos kopā ar FOB importu, kaut arī tās ir ražojušas rezidentvienības; 
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b) darījumus ar ārvalstu aktīviem starp rezidentiem, kuri pieder pie dažādiem 
iekšzemes ekonomikas sektoriem, uzrāda detalizētajos pārējās pasaules finanšu 
kontos. Šie darījumi neietekmē valsts finanšu stāvokli attiecībā pret pārējo 
pasauli; tie ietekmē atsevišķo sektoru finansiālās attiecības ar pārējo pasauli;

c) darījumus ar valsts saistībām starp nerezidentiem, kuri pieder pie dažādām 
ģeogrāfiskajām zonām, uzrāda pārējās pasaules kontu ģeogrāfiskajā 
sadalījumā. Lai gan šie darījumi neietekmē valsts kopējās saistības pret pārējo 
pasauli, tie ietekmē tās saistības pret dažādām pasaules daļām.

2.134 Sektoru ,,pārējā pasaule” (S.2) sīkāk sadala šādi:

a) Eiropas Savienības dalībvalstis, iestādes un struktūras (S.21): 

1) ES dalībvalstis (S.211);

2) ES iestādes un struktūras (S.212);

b) trešās valstis un starptautiskās organizācijas, kas nav rezidenti ES (S.22). 

RAŽOTĀJVIENĪBU KLASIFIKĀCIJA SEKTOROS, SADALOT PĒC GALVENAJIEM JURIDISKAJIEM 
ĪPAŠUMTIESĪBU STANDARTVEIDIEM

2.135. Nākamajā pārskatā un 2.94.–2.101. punktā ir apkopoti principi, kuri ir pamatā 
ražotāju vienību klasifikācijai sektoros, izmantojot standarta terminoloģiju, lai 
raksturotu galvenos institūciju veidus.

2.136. Privātās un publiskās sabiedrības, kas ir tirgus ražotāji, klasificē šādi:

a) tās, kas nodarbojas galvenokārt ar preču ražošanu un sniedz nefinanšu 
pakalpojumus, ― S.11 sektorā ,,nefinanšu sabiedrības”;

b) tās, kas nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību un finanšu 
palīgdarbībām, ― S.12 sektorā ,,finanšu sabiedrības”.

2.137. Kooperatīvus un līgumsabiedrības, ko atzīst par neatkarīgām juridiskām personām un 
kas ir tirgus ražotāji, klasificē šādi:

a) tie, kas nodarbojas galvenokārt ar preču ražošanu un sniedz nefinanšu 
pakalpojumus, ― S.11 sektorā ,,nefinanšu sabiedrības”; 

b) tie, kas nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību un finanšu 
palīgdarbībām, ― S.12 sektorā ,,finanšu sabiedrības”.

2.138. Publiskie ražotāji, kuri saskaņā ar īpašiem tiesību aktiem atzīti par neatkarīgām 
juridiskām personām un kuri ir tirgus ražotāji, tiek klasificēti šādi: 

a) tie, kas nodarbojas galvenokārt ar preču ražošanu un sniedz nefinanšu 
pakalpojumus, ― S.11 sektorā ,,nefinanšu sabiedrības”; 

b) tie, kas nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību un finanšu 
palīgdarbībām, ― S.12 sektorā ,,finanšu sabiedrības”.
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2.139. Publiskos ražotājus, kurus neatzīst par neatkarīgām juridiskām personām un kuri ir 
tirgus ražotāji, klasificē šādi:

a) ja tie ir kvazisabiedrības: 

1) tās, kas nodarbojas galvenokārt ar preču ražošanu un sniedz nefinanšu 
pakalpojumus, ― S.11 sektorā ,,nefinanšu sabiedrības”; 

2) tās, kas nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību un finanšu 
palīgdarbībām, ― S.12 sektorā ,,finanšu sabiedrības”.

b) ja tie nav kvazisabiedrības: S.13 sektorā ,,vispārējā valdība”, jo tie paliek to 
vienību neatņemama sastāvdaļa, kuru kontrolē tie atrodas.

2.140. Bezpeļņas iestādes (asociācijas, fondus), ko atzīst par neatkarīgām juridiskām 
personām, klasificē šādi:

a) tās, kuras ir tirgus ražotāji un kuri nodarbojas galvenokārt ar preču ražošanu un 
sniedz nefinanšu pakalpojumus, ― S.11 sektorā ,,nefinanšu sabiedrības”; 

b) tās, kas nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību un finanšu 
palīgdarbībām, ― S.12 sektorā ,,finanšu sabiedrības”. 

c) tās, kas ir ārpustirgus ražotāji:

1) S.13 sektorā ,,vispārējā valdība”, ja tie ir publiskie ražotāji, kurus 
kontrolē vispārējā valdība;

2) S.15 sektorā ,,mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes”, ja tie ir 
privātie ražotāji.

2.141. Vienīpašnieka uzņēmumus un līgumsabiedrības, ko neatzīst par neatkarīgām 
juridiskām personām un kas ir tirgus ražotāji, klasificē šādi: 

a) ja tie ir kvazisabiedrības: 

1. tos, kas nodarbojas galvenokārt ar preču ražošanu un sniedz nefinanšu 
pakalpojumus, ― S.11 sektorā ,,nefinanšu sabiedrības”;

2. tos, kas nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību un finanšu 
palīgdarbībām, ― S.12 sektorā ,,finanšu sabiedrības”.

b) ja tie nav kvazisabiedrības, tos klasificē S.14 sektorā ,,mājsaimniecības”. 

2.142. Centrālos birojus iedala šādi: 

a) S.11 sektorā ,,nefinanšu sabiedrības”, ja dominējošais darbības veids 
sabiedrību grupai, kas ir tirgus ražotāji, kopumā ir preču ražošana un nefinanšu 
pakalpojumu sniegšana (skatīt 2.23. punkta e) apakšpunktu); 

b) S.12 sektorā ,,finanšu sabiedrības”, ja dominējošais darbības veids sabiedrību
grupai kopumā ir finanšu starpniecība (skatīt 2.40. punkta e) apakšpunktu). 
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Pārvaldītājsabiedrības, kam pieder meitas uzņēmumu grupas aktīvi, vienmēr uztver 
kā finanšu sabiedrības. Pārvaldītājsabiedrības tur īpašumā meitas uzņēmumu grupas 
aktīvus, bet neveic šīs grupas pārvaldību.

2.143. 2.5. tabulā shematiskā veidā ir attēloti dažādi iepriekš tekstā uzskaitītie gadījumi.
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2.5. tabula. Ražotājvienību klasifikācija sektoros, sadalot pēc galvenajiem juridiskajiem 
īpašumtiesību standartveidiem

Ražotāja veids

Standartveida juridiskais apraksts

Tirgus ražotāji 
(preces un 
nefinanšu 
pakalpojumi)

Tirgus ražotāji 
(finanšu 
starpniecība)

Citi ārpustirgus ražotāji

Privātās un publiskās sabiedrības S.11 nefinanšu 
sabiedrības) 

S.12 finanšu 
sabiedrības 

Publiskie 
ražotāji 

Privātie ražotāji

Kooperatīvi un līgumsabiedrības, kas 
atzīti par neatkarīgām juridiskām 
personām

S.11 nefinanšu 
sabiedrības

S.12 finanšu 
sabiedrības 

Publiskie ražotāji, kas saskaņā ar 
īpašiem tiesību aktiem atzīti par 
neatkarīgām juridiskām personām

S.11 nefinanšu 
sabiedrības

S.12 finanšu 
sabiedrības 

Tie, kam ir 
kvazisabiedrību 
īpašības

S.11 nefinanšu 
sabiedrības

S.12 finanšu 
sabiedrības

S.13 
vispārējā 
valdība 

Publiskie ražotāji, kas 
nav atzīti par 
neatkarīgām 
juridiskām personām

Pārējie

Bezpeļņas iestādes, kas atzītas par 
neatkarīgām juridiskām personām

S.11 nefinanšu 
sabiedrības 

S.12 finanšu 
sabiedrības 

S.13 
vispārējā 
valdība 

Tie, kam ir 
kvazisabiedrību 
īpašības

S.11 nefinanšu 
sabiedrības 

S.12 finanšu 
sabiedrības 

S.13 
vispārējā 
valdība 

S.15 
mājsaimniecības 
apkalpojošās 
bezpeļņas 
iestādes 

Līgumsabiedrības, kas 
nav atzītas par 
neatkarīgām 
juridiskām personām

Vienīpašnieka 
uzņēmumi

Pārējie S.14 
mājsaimniecības 

S.14 
mājsaimniecības 

preces un 
nefinanšu 
pakalpojumi

S.11 nefinanšu 
sabiedrības 

Pārvaldītājsabiedrības, 
kuru kontrolētās 
sabiedrību grupas 
dominējošais darbības 
veids ir šāda ražošana: finanšu 

pakalpojumi
S.12 finanšu 
sabiedrības 
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VIETĒJĀS DARBĪBAS VEIDA VIENĪBAS UN NOZARES

2.144. Vairākums institucionālo vienību, kas ražo preces un sniedz pakalpojumus, 
vienlaikus nodarbojas ar vairākām darbībām. Tās var veikt galveno darbību, dažas 
blakusdarbības un dažas papilddarbības.

2.145. Darbība notiek tad, ja, apvienojot resursus, piemēram, iekārtu, darbaspēka, ražošanas 
tehnikas, informācijas tīklu vai produktus, tiek radītas konkrētas preces vai 
pakalpojumi. Darbību raksturo produktu ielaide, ražošanas process un produktu 
izlaide.

Darbības var noteikt, atsaucoties uz NACE 2. red. konkrētu līmeni (ekonomiskās 
darbības statistiskā klasifikācija Eiropas Savienībā).

2.146. Ja vienība veic vairāk nekā vienu darbību, tad visas darbības, kas nav papilddarbības 
(skatīt 3. nodaļas 3.12. punktu), sarindo saskaņā ar bruto pievienoto vērtību. Galveno 
darbību no blakusdarbībām var nošķirt, pamatojoties uz dominējošo radīto 
pievienoto vērtību.

2.147. Lai analizētu plūsmas, kas rodas preču un pakalpojumu ražošanas un izmantošanas 
procesā, ir jāizvēlas vienības, kas izceļ tehniska un ekonomiska rakstura attiecības. Šī 
prasība nozīmē, ka institucionālās vienības parasti jāsadala mazākās un 
viendabīgākās vienībās pēc ražošanas veida. Paredzēts, ka vietējām darbības veida 
vienībām jāatbilst minētajai prasībai kā praktiski orientētai darbības pieejai.

Vietējā darbības veida vienība

2.148. Definīcija: vietējā darbības veida vienība (vietējā DVV) ir DVV daļa, kas atbilst 
vietējai vienībai. Vietējo DVV sauc par uzņēmumu NKS un ISIC 4. red. DVV grupas 
ir visas institucionālās vienības daļas kā ražotājs, kas palīdz veikt darbību NACE 
2. red. klases līmenī (četri cipari), un atbilst vienai vai vairākām institucionālās 
vienības operatīvajām apakšnodaļām. Institucionālās vienības informācijas sistēmai 
jāspēj uzrādīt vai aprēķināt vismaz katras vietējās DVV produkcijas vērtību, 
starppatēriņu, darbinieku atalgojumu, ienesu un nodarbinātību, un bruto 
pamatkapitāla veidošanu.

Vietējā vienība ir institucionāla vienība, kura ražo preces un sniedz pakalpojumus un 
kura atrodas noteiktā ģeogrāfiskā vietā.

Vietējā DVV var atbilst institucionālai vienībai kā ražotājs; no otras puses, tā nekad 
nevar piederēt divām dažādām institucionālām vienībām.

2.149. Ja institucionāla vienība, kas ražo preces un sniedz pakalpojumus, ietver galveno 
darbību un arī vienu vai vairākas blakusdarbības, tā jāsadala tādā pašā DVV skaitā 
un blakusdarbības jāklasificē pozīcijās, kas atšķiras no galvenās darbības pozīcijas.
Palīgdarbības nav nodalītas no galvenajām vai blakusdarbībām. Bet DVV, uz ko 
attiecas konkrēta klasifikācijas sistēmas pozīcija, var ražot ražojumus ārpus 
viendabīgās grupas, ņemot vērā blakusdarbības, kuras ir ar tām saistītas un kuras 
nevar atsevišķi identificēt pieejamos uzskaites dokumentos. Tādējādi DVV var veikt 
vienu vai vairākas blakusdarbības.
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Nozare

2.150. Definīcija: nozari veido vietējo DVV grupa, kas nodarbojas ar tādu pašu vai līdzīgu 
darbības veidu. Klasifikācijas sīkākajā līmenī nozari veido visas vietējās DVV, kuras 
iekļautas vienā NACE 2. red. (četru ciparu) klasē un kuras līdz ar to nodarbojas ar 
vienu un to pašu darbību, kā noteikts NACE 2. red.

Nozarēs ietilpst gan vietējās DVV, kas ražo tirgus preces un sniedz pakalpojumus, 
gan vietējās DVV, kas ražo ārpustirgus preces un sniedz ārpustirgus pakalpojumus.
Nozari pēc definīcijas veido vietējā DVV grupa, kas nodarbojas ar to pašu ražošanas 
darbību neatkarīgi no tā, vai institucionālās vienības, pie kurām tās pieder, ražo vai 
neražo tirgus vai ārpustirgus produkciju.

2.151. Nozares klasificē trijās kategorijās:

a) nozares, kas ražo tirgus preces un sniedz pakalpojumus (tirgus nozares), kā arī 
ražo preces un sniedz pakalpojumus pašu galapatēriņam; pakalpojumi pašu 
galapatēriņam attiecas tikai uz mājokļu pakalpojumiem, ko sniedz īpašnieki 
apsaimniekotāji, un uz mājas pakalpojumiem, ko veic nodarbināts algots 
personāls; 

b) nozares, kas ražo valsts pārvaldes ārpustirgus preces un pakalpojumus ― 
vispārējās valdības ārpustirgus nozares; 

c) nozares, kas ražo mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas iestāžu ārpustirgus 
preces un sniedz pakalpojumus ― mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas 
iestāžu ārpustirgus nozares. 

Nozaru klasifikācija

2.152. Klasifikācija, ko izmanto vietējo DVV sagrupēšanai nozarēs, ir NACE 2. red.

VIENDABĪGĀS RAŽOŠANAS VIENĪBAS UN VIENDABĪGĀS NOZARES

2.153. Ražošanas procesa analīzei visatbilstošākā vienība ir viendabīgās ražošanas vienība.
Šai vienībai ir unikāla darbība, ko nosaka ielaide, ražošanas process un izlaide. 

Viendabīgās ražošanas vienība

2.154. Definīcija: viendabīgās ražošanas vienība veic īpašu darbību, ko raksturo ielaide, 
ražošanas process un izlaide. Produkti, kas veido ielaidi un izlaidi, paši par sevi 
atšķiras ar fiziskajām īpašībām, apstrādes pakāpi un izmantoto ražošanas tehniku.
Tos var identificēt pēc produktu klasifikācijas (produktu klasifikācija pēc darbības ― 
CPA). CPA ir produktu klasifikācija, kuru sastāvdaļas sakārto saskaņā ar 
rūpnieciskās izcelsmes kritēriju un kuru rūpnieciskā izcelsme ir noteikta NACE
2. red.

Viendabīgā nozare

2.155. Definīcija: viendabīgo nozari veido viendabīgas ražošanas vienību grupējums.
Darbības, ko veic viendabīga nozare, identificē saskaņā ar produktu klasifikāciju.
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Viendabīgā nozare ražo tikai tās preces un sniedz tikai tos pakalpojumus, kas noteikti 
klasifikācijā.

2.156. Viendabīgās nozares ir vienības, kas paredzētas ekonomikas analīzei. Viendabīgas 
ražošanas vienības parasti nevar novērot tieši; no vienībām iegūtie dati, ko izmanto 
statistikas pētījumos, jāpārkārto, lai izveidotu viendabīgās nozares.
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