Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonės veiklos
statistinės ataskaitos PS-21 (ketvirtinės)
priedas

INFORMACIJA DĖL PASLAUGŲ ĮMONIŲ VEIKLOS STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA PS-21 (KETVIRTINĖ)
TEISINIS STATISTINIO 1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio
TYRIMO PAGRINDAS statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su

paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu
(ES) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie socialinių ir
TIKSLAS, RŪŠIS, IR kultūrinių paslaugų įmonių pardavimo pajamas (apyvartą), dirbančių asmenų skaičių,
APIMTIS
dirbtų valandų, algų ir atlyginimų indeksus ir pateikti vartotojams trumpojo laikotarpio

statistinę informaciją. Ši statistinė informacija taip pat naudojama vertinant šalies
bendrąjį vidaus produktą (BVP), rengiant nacionalines sąskaitas ir kainų statistiką.
Atrankinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – ketvirtis.
Statistinę ataskaitą pildo įmonės, kurių pagrindinė ekonominė 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“:
švietimo (85), veterinarinė (75), žmonių sveikatos priežiūros (86), kitos stacionarinės
globos (87), nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo (88), kūrybinė, meninė ir
pramogų organizavimo (90–93).
STATISTINĖS
59–60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus informaciniame pranešime;
INFORMACIJOS
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
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

