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TEISINIS PAGRINDAS

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).
2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 617/2008, kuriuo nustatomos
išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl prekybos
perinti skirtais kiaušiniais ir ūkiuose auginamais paukščių jaunikliais standartų
(OL 2008 L 168, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. rugsėjo 23 d.
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 939/2011 (OL 2011 L 248, p. 1).

STATISTINIO TYRIMO Ištisinis statistinis tyrimas.
RŪŠIS, APIMTIS IR
Paukščių peryklų struktūros ir panaudojimo statistinę ataskaitą pildo įmonės,
TIKSLAS
turinčios peryklas, kurios veikė praėjusiais metais ir kuriose telpa daugiau nei

tūkstantis perinti skirtų kiaušinių.
Tiriamasis laikotarpis – metai.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie perinti
skirtų kiaušinių, padėtų į inkubatorių, skaičių pagal kiekvieną išperinto paukščio
rūšį ir tipą.
STATISTINĖS
Spalio mėn. – leidinyje „Lietuvos žemės ūkis“;
INFORMACIJOS
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
DUOMENŲ
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
PATEIKIMO PAREIGA darbų programai įgyvendinti.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
DUOMENŲ
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
KONFIDENCIALUMAS identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai

statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS

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.“

