Architektūros paslaugų įmonės
pajamų struktūros statistinės
ataskaitos PS-05 (kas 2 metai)
priedas

INFORMACIJA DĖL VERSLO PASLAUGŲ ĮMONIŲ PAJAMŲ STRUKTŪROS
STATISTINIO TYRIMO (STATISTINĖ ATASKAITA PS-05 (KAS 2 METAI)
TEISINIS STATISTINIO 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008
TYRIMO PAGRINDAS dėl verslo struktūros statistikos (OL 2008 L 97, p. 13), su paskutiniais pakeitimais,

padarytais 2014 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 446/2014 (OL 2014 L
132, p. 13).
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie
TIKSLAS, RŪŠIS, IR
architektūros paslaugų įmonių pardavimo pajamų paskirstymą pagal klientų buvimo
APIMTIS
vietą ir paslaugų (produktų) rūšis. Tam naudojamas Produktų pagal veiklos rūšis

klasifikatorius, patvirtintas 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 451/2008, nustatančiu naują statistinį produktų pagal veiklos
rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93
(OL 2008 L 145, p. 65), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243 (OL 2019 L 198, p. 241).
Atrankinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinę ataskaitą pildo įmonės, kurių pagrindinė veikla pagal Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu
Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, yra
architektūros paslaugos (71.11).
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
DUOMENŲ PATEIKIMO nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės
PAREIGA
aktų 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

