Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. DĮ-287

(Įmonės pavadinimas)

Lietuvos statistikos departamento
teritoriniam duomenų parengimo skyriui

SOCIALINIŲ IR KULTŪRINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS VEIKLOS
M.

KETV.

STATISTINĖ ATASKAITA PS-21 (KETVIRTINĖ)
Y Y Y Y

– M M – D D

Nr.

(Užpildymo data)

Įmonės kodas registre
Adresas, ekonominė veikla nurodomi tik tuo atveju, jei jie pasikeitė

Adresas

Pagrindinės ekonominės veiklos kodas (EVRK 2 red.)
Pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas (EVRK 2 red.)

Pateikiama iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.
Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Pateikia įmonės, kurių pagrindinė ekonominės veiklos rūšis (toliau – veikla),
remiantis EVRK 2 red.:
EVRK
2 red.
kodas

Veiklos pavadinimas

Eil. kodas

85

Švietimas

2200

75

Veterinarinė veikla

2214

86

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

2208

87

Kita stacionarinė globos veikla

2215

88

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo
veikla

2216

90–93

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

2217, 2220, 2225, 2226

Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga
Pildoma sveikaisiais skaičiais

Statistinė ataskaita apima kelias veiklas.
Įmonė pildo tas statistinės ataskaitos eilutes,
kurios atitinka vykdomą veiklą, nepaminėtų
veiklų pajamos įrašomos į eilutę 2800.
Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

8 491535 108347

PS-21 (ketvirtinė)

2

Įmonės kodas registre

ketv.

I SKYRIUS
PARDAVIMO PAJAMOS PAGAL PASLAUGŲ RŪŠIS
Pardavimo pajamos (2000 eil.) – tipinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį, pripažintos arba gautos pardavus prekes ir (ar) suteikus paslaugas
(neįskaitant pridėtinėsvertės mokesčio). Eil. 2215 (Kita stacionarinė globos veikla) įskaitomos pensijos ir išmokos, sumokėtos už globos ir slaugos paslaugas.
Neįskaičiuojamos pajamos, gautos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo, finansinės ir investicinės veiklos, dividendų bei iš biudžeto gautas finansavimas.
Biudžetinės įstaigos nurodo pajamas, gautas už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas iš jų ūkinės veiklos, atitinkančias pagrindinės veiklos pobūdį. Prie
šių pajamų priskiriama: mokestis už aukštąjį mokslą, muziejų, istorinių vietų, botanikos ir zoologijos sodų lankymą ir kita.
Eurais
Rodiklio pavadinimas

Veiklos
kodas

Eil. kodas

Ataskaitinis ketvirtis

A

B

C

1

Pardavimo pajamos

Ikimokyklinis, pradinis, bendrasis vidurinis ugdymas. Techninis
ir profesinis vidurinis mokymas. Aukštojo mokslo nesuteikiantis
mokymas baigus vidurinę mokyklą

2

2000

(2200, 2208, 2214–2217, 2220, 2225, 2226 ir 2800 eil. suma)

Švietimas (2201–2207 eil. suma)

Ikiataskaitinis ketvirtis
(pildoma II, III, IV ketv., jei statistiniai
duomenys buvo tikslinti)

85

2200

85.10–
85.41

2201

85.42

2202

85.51

2203

85.52

2204

85.53

2205

85.59

2206

85.60

2207

86

2208

86.10

2209

86.21–
86.22

2210

86.23

2211

86.90

2212

86.90.40

2213

75

2214

87

2215

88

2216

90

2217

90.01–
90.03

2218

90.04

2219

(nepildo valstybės ir savivaldybės biudžetinės įstaigos)

Aukštasis (tretinis) mokslas
Sportinis ir rekreacinis švietimas (sportinis ugdymas – krepšinio,
futbolo ir kt. mokyklos, jojimo mokyklos, plaukimo, kovos menų, jogos
mokymas)

Kultūrinis švietimas (dailės, vaidybos, muzikos, šokių,
fotografijos mokyklos, išskyrus akademines)

Vairavimo mokyklų veikla (skraidymo, laivininkystės mokyklos,
neišduodančios komercinių leidimų); neįeina profesinės vairavimo
mokyklos – 85.32

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
(mokymas, kuris neskirstomas pagal lygius, kalbų ir šnekamosios
kalbos, kompiuterių, religinis, gelbėtojų mokymas)

Švietimui būdingų paslaugų veikla
(konsultavimas švietimo klausimais, studentų mainų programų
organizavimas, mokymo testavimas)

Žmonių sveikatos priežiūros veikla
(2209–2213 eil. suma)

Ligoninių veikla
(bendrosios paskirties, specializuotos, reabilitacijos, slaugos)

Bendrosios praktikos gydytojų ir gydytojų specialistų veikla
Odontologinės praktikos veikla (neįeina dirbtinių dantų, dantų
protezų gamyba odontologijos laboratorijose – 32.50)

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (žmonių gydymas,
kraujo perpylimo įstaigų, slaugytojų, akušerių fizioterapeutų veikla;
medicinos laboratorijos, kraujo, transplantuojamų organų bankai)

Greitosios pagalbos veikla
Veterinarinė veikla
(neįskaitomas dirbtinis gyvulių sėklinimas)

Kita stacionarinė globos veikla (senelių namai, pensionatai,
reabilitacijos įstaigos, sergančiųjų priklausomybės ligomis globa,
socialinė pagalba, laikinos prieglaudos)

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
(pagyvenusių asmenų ir neįgaliųjų lankymas, vaikų kambarių veikla,
benamių globa dieną, labdaros veikla)

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
(2218 ir 2219 eil. suma)

Scenos pastatymų ir jiems būdingų paslaugų veikla.
Meninė kūryba
Meno įrenginių eksploatavimo veikla (koncertų ir teatro salių
eksploatavimas); neįeina kino teatrų ir muziejų eksploatavimas,
bilietų agentūrų veikla
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Įmonės kodas registre

PS-21 (ketvirtinė)
ketv.

Eurais
Veiklos
kodas

Eil. kodas

B

C

91

2220

Bibliotekų ir archyvų veikla

91.01

2221

Muziejų veikla

91.02

2222

91.03

2223

91.04

2224

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

92

2225

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio
organizavimo veikla (2227–2229 eil. suma)

93

2226

93.1

2227

93.21

2228

93.29

2229

Rodiklio pavadinimas

A
Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
(2221–2224 eil. suma)

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų
eksploatavimas (neįeina pastatų ir meno kūrinių restauravimas)
Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla

Sportinė veikla (sporto įrenginių eksploatavimas, sporto klubų,
kūno rengybos centrų veikla)

Atrakcionų ir teminių parkų veikla

Ikiataskaitinis ketvirtis

Ataskaitinis ketvirtis

(pildoma II, III, IV ketv., jei statistiniai
duomenys buvo tikslinti)

1

2

Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
(žaidimų automatai, poilsio parkai, laisvalaikio įrangos nuoma,
paplūdimių ir šokių aikštelių veikla)

Pajamos už kitas tipinės veiklos paslaugas ar prekes
(į eilutę įrašomos kitos, ankstesnėse eilutėse nepaminėtos,
pajamos, kurios įtraukiamos į pardavimo pajamas)

2800

II SKYRIUS
DIRBTOS VALANDOS
Rodiklio pavadinimas

Eil. kodas

A

B

Samdomų darbuotojų dirbtų valandų skaičius

Ataskaitinis ketvirtis
1

6300

Samdomų darbuotojų dirbtų valandų skaičius – per ataskaitinį ketvirtį samdomųjų darbuotojų dirbtų valandų įmonėje suma: įskaičiuojama visos per darbo
dieną dirbtos valandos, įskaitant viršvalandžius, darbą naktimis, poilsio ir švenčių dienomis; pasiruošimo darbui laikas, trumpos pertraukėlės; laikas, išbūtas
darbo vietoje, bet nedirbtas (dėl techninių nesklandumų), tačiau apmokėtas pagal sutartį. Neįskaičiuojamos valandos, už kurias sumokėta, bet per kurias
faktiškai nebuvo dirbta (liga, streikas, kasmetinės atostogos).

3 491535 108434

PS-21 (ketvirtinė)

4

Įmonės kodas registre

ketv.

III SKYRIUS
GYVENTOJŲ SUMOKĖTA UŽ MOKAMAS PASLAUGAS
(pildo tik sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigos)
Rodiklio pavadinimas

Eil. kodas

Ataskaitinis ketvirtis

A

B

1

Gyventojų sumokėta už mokamas paslaugas, EUR

6500

Gyventojų sumokėta už mokamas paslaugas – įskaičiuojamos pacientų arba už juos kitų fizinių asmenų sumokėtos sumos už mokamas sveikatos
priežiūros ir socialines (pensijos senelių globos namuose) paslaugas ir naudojamas medžiagas arba priemones (jei jų kaina neįtraukta į paslaugos kainą).
Neįskaičiuojamos juridinių asmenų arba savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos sumokėtos sumos.

PASTABOS

val.

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:

Pildoma II ketv. statistinėje ataskaitoje.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas
arba jo įgaliotas
asmuo

(Parašas)

min.

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

(Faksas)

(El. paštas)

Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4943, faks. (8 5) 236 1474, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, Garažų g. 18, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel. (8 37) 312 488, faks. (8 37) 312 348, 312 593, el. p. kaunas@stat.gov.lt;
Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121
Klaipėda. Pasiteirauti: tel. (8 46) 340 790, faks. (8 46) 340 812, 340 850, el. p. klaipeda@stat.gov.lt;
Panevėžio, Utenos apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Panevėžio skyriui, Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys. Pasiteirauti: tel. (8 45) 468 701, 583 442, faks. (8 45) 460 246, 463 941, el. p. panevezys@stat.gov.lt;
Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 435 857, faks. (8 41) 525 010, 525 036, el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4655, faks. (8 5) 236 4697, el. p. ps-21-ketvirtine@stat.gov.lt.
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