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INFORMACIJA DĖL VIETOS VIENETŲ STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA Ū-03 (KAS 2 METAI)
TEISINIS STATISTINIO
TYRIMO PAGRINDAS

1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų
gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas,
13 skyrius, 12 tomas, p. 10), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio
22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008
L 311, p. 1).
2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 177/2008, nustatantis bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 (OL 2008 L 61, p. 6).

STATISTINIO TYRIMO
TIKSLAS, RŪŠIS, IR
APIMTIS

Statistinio tyrimo tikslas – nustatyti šalies teritorijos administraciniuose vienetuose
esančius vietos vienetus ar jų dalis ir, atsižvelgiant į tai, rengti įvairių sričių
statistinę informaciją teritoriniu lygmeniu.
Atrankinis statistinis tyrimas, kuriame dalyvauja visų rūšių įmonės, įstaigos ir
organizacijos.
Tiriamasis laikotarpis – einamųjų metų kovo 31 d.

STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA

Ateinančių metų balandžio 30 d. Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

STATISTINIŲ DUOMENŲ Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
PATEIKIMO PAREIGA nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti

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

Vietos vienetų statistinių duomenų atnaujinimo
statistinės ataskaitos Ū-03 (kas 2 metai)
2 priedas
PAAIŠKINIMAI VIETOS VIENETŲ STATISTINIŲ DUOMENŲ ATNAUJINIMO
STATISTINEI ATASKAITAI Ū-03 (KAS 2 METAI) PILDYTI
1. Vietos vienetas – geografiškai apibrėžtoje vietoje esantis klasifikuojamas vienetas arba jo
dalis (pvz., dirbtuvė, cechas, fabrikas, parduotuvė, restoranas, kavinė, sandėlis, įstaiga ir kt.), kur
vykdoma ekonominė veikla (skirtingu adresu) ir dirba vienas arba daugiau darbuotojų.
2. Kiekvieno vietos vieneto statistinių duomenų pasikeitimai nurodomi naujoje eilutėje.
3. Vietos vieneto kodas – tai kodas statistiniame registre. (Vietos vienetų statistinių
duomenų atnaujinimo statistinėje ataskaitoje Ū-03 (kas 2 metai) įrašytas ir nekeičiamas).
Neregistruotiems vietos vienetams identifikuoti yra suteikiamas 8 ženklų statistinis kodas.
4. Vietos vieneto pavadinimas, adresas ir telefonas nurodomi tik tuomet, jeigu jie pasikeitė.
5. Veiklos pradžios data – vietos vieneto veiklos pradžios data. Pasikeitus vietos vieneto
pagrindinei veiklos rūšiai, veiklos pradžios data nesikeičia.
6. Darbuotojų skaičius – vietos vieneto darbuotojų skaičius einamųjų metų kovo 31 dieną.
7. Būklė. Nurodomas vietos vieneto būklės kodas:
1 – veikia;
4 – likviduotas (nurodoma likvidavimo data);
5 – veikla atnaujinta (nurodoma veiklos atnaujinimo data);
10 – veikla laikinai sustabdyta (nurodoma veiklos sustabdymo data);
16 – parduotas, padovanotas ar kitaip perduotas turėtas vietos vienetas (nurodoma
perdavimo data ir įmonės, kuriai perduota, kodas). Jeigu vietos vienetas parduotas privačiam
asmeniui, nurodomas 4 būklės kodas ir pardavimo data.
17 – iš kitos įmonės pirktas vietos vienetas (nurodomi visi pirkto vietos vieneto
duomenys, pirkimo data ir įmonės, iš kurios pirkta, kodas). Jeigu vietos vienetas pirktas iš fizinio
asmens, nurodomas 1 būklės kodas.
8. Jeigu buvo įsteigta naujų vietos vienetų, jie privalo būti nurodyti.

