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Gerbiamasis vadove,
Lietuvos statistikos departamentas informuoja apie statistinius tyrimus, kuriuose 2017 metais
atrinkta dalyvauti Jūsų jmonė, įstaiga, organizacija. Statistikos darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statistikos įstatymu ir įgyvendinant Oficialiosios statistikos darbų programą. Statistinių
tyrimų bei administracinių duomenlĮ pagrindu parengta statistinė informacija yra būtina valstybės
valdymui ir visuomenės reikmėms, ji skelbiama Oficialiosios statistikos portale (osp.stat.gov.lt),
teikiama Europos statistikai rengti.
StatistinilĮ ataskaitų sąrašą, duomenų teikimo terminus ir kitą informaciją nuo 2017 m. sausio 1 d.
rasite elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemos e. Statistika skyrelyje
"Ataskaitų formos" suvedę savo įmonės, įstaigos ar organizacijos identifikacinį kodą ir pasirinkę
2017 metus. Jums skirtas statistinių ataskaitų sąrašas dėl objektyvių priežasčių gali būti tikslinamas.
Apie šio sąrašo pakeitimus ir jų priežastis informuosime. Statistinių tyrimų teisinis pagrindas, tikslas,
statistinių duomenų teikimo pareiga ir nepateikimo pasekmės yra nurodytos kiekvienos statistinės
ataskaitos formos 1 priede. Prašome statistines ataskaitas teikti jose nustatytais terminais.
Primename, kad teikti statistinius duomenis respondentus įpareigoja Lietuvos Respublikos statistikos
įstatymo 14 straipsnis.
Norime atkreipti dėmesį, kad krovininio kelių transporto priemonių savininkai apie krovinių
vežimo statistinį tyrimą bus informuojami atskirai, kadangi transporto priemonės šiam tyrimui bus
atrenkamos kas savaitę.
Kviečiame naudotis e. Statistikos sistemos galimybėmis (http://estatistika.stat.gov.lt) ir duomenis
mums teikti internetu. Registruoti vartotojai statistines ataskaitas gali pildyti interneto naršyklėje
nediegdami jokios papildomos programinės įrangos, susiformuoti kai kurias administracinilĮ duomenlĮ
valdytojams (VĮ Registrų centrui, Sodrai ir kt.) pateiktais duomenimis iš dalies užpildytas statistines
ataskaitas, gauti priminimus dėl stątistinių ataskaitų teikimo terminų bei informaciją apie statistinių
ataskaitlĮ priėmimo rezultatus. Maloniai kviečiame naudotis ir e. Statistikos sistemoje pateikiama
lyginamąja statistika, leidžiančia įmonės ar įstaigos veiklos rodiklius palyginti su atitinkamos
ekonominės veiklos, įmonių dydžio grupės, šalies ar savivaldybės rodikliais.
Atkreipiame dėmesį, kad statistinių ataskaitų formos spausdinamos nebus. Jei neturite galimybės
naudotis internetu, susisiekite su Lietuvos statistikos departamento specialistais, kurie pateiks pildytinlĮ
statistinių ataskaitų formas ar atspausdins jų sąrašus.
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