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INFORMACIJA DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA SOC-02 (METINĖ)
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl
Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB,
Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos
ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos
programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL
2015 L 123, p. 90).
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007
dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) (OL 2007
L 113, p. 3).
2008 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 10/2008, kuriuo įgyvendinamas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos
socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS), kiek tai susiję su pagrindinės
ESSPROS sistemos bei pensijų gavėjų modulio apibrėžtimis, išsamiomis klasifikacijomis ir
sklaidos tvarkos atnaujinimu (OL 2008 L 5, p. 3).
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 695 „Dėl statistinės
informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1408 „Dėl
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos patvirtinimo“.
STATISTINIO
Ištisinis statistinis tyrimas.
TYRIMO RŪŠIS, Statistinę ataskaitą pildo kūdikių namai, valstybės, savivaldybių, visuomeninių
APIMTIS IR
organizacijų, parapijų ir privačių asmenų socialinės globos namai likusiems be tėvų globos
TIKSLAS
vaikams bei vaikams ir jaunimui su negalia, vaikų socializacijos centrai, šeimynos, įstaigų
padaliniai bei specialiosios mokyklos ir specialiojo ugdymo centrai, kurie vykdo vaikų
globą (rūpybą) ar teikia socialines paslaugas su apgyvendinimu, grupinio gyvenimo namai,
bendruomeniniai vaikų globos namai.
Tyrimo laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie vietų, vaikų ir
dirbančiųjų skaičių globos įstaigose, finansinės ūkinės veiklos rodiklius.
STATISTINĖS
Balandžio mėn. – išankstinė metinė statistinė informacija Oficialiosios statistikos portale
INFORMACIJOS osp.stat.gov.lt.
PASKELBIMO
Birželio mėn. – galutinė metinė statistinė informacija informaciniame pranešime
LAIKAS IR VIETA „Socialinės paslaugos“, Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
DUOMENŲ
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos darbų
PATEIKIMO
programai įgyvendinti.
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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai
statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios
statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika
susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“
__________________

