Mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų
statistinės ataskaitos ŠVF-01 (metinės)
priedas

INFORMACIJA DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ FINANSŲ STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA ŠVF-01 (METINĖ)
TEISINIS STATISTINIO 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 452/2008,
TYRIMO PAGRINDAS dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės (OL 2008

L 145, p. 227).
2013 m. rugsėjo 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 912/2013, kuriuo įgyvendinamos
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi
visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl švietimo ir mokymo sistemų
statistikos (OL 2013 L 252, p. 5).
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie švietimo
TIKSLAS, RŪŠIS IR
įstaigų finansavimą iš valdžios sektoriaus, šalies juridinių ir fizinių asmenų bei užsienio
APIMTIS
institucijų gautų lėšų ir iš mokslinės, ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų gautų

pajamų, taip pat statistinę informaciją apie švietimo įstaigų išlaidas, susijusias su
besimokantiems teikiamomis švietimo paslaugomis bei mokyklų administravimu ir
funkcionavimu.
Ištisinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinę ataskaitą pildo universitetai, kolegijos ir profesinio mokymo įstaigos,
vykdančios pirminį profesinį mokymą.
STATISTINĖS
Birželio mėn. Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas nustato,
DUOMENŲ PATEIKIMO kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų
PAREIGA
nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis, įskaitant asmens

duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal
kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas. Respondentai fiziniai asmenys
privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių
kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar
netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba
įstatymais.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS
DUOMENŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos
tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis.“
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ PATEIKIMO
TVARKOS PAŽEIDIMAS
__________________

