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Eil.
Nr.
1.
2.

Pavadinimas
Administracinės paslaugos
pavadinimas
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Aprašymo turinys
Statistinės informacijos sklaida
Biblioteka
Lietuvos
statistikos
departamentas
(toliau
–
Departamentas) leidžia statistikos leidinius, kuriuos pagal
savo veiklos sritis rengia Departamento padaliniai. Visi
leidiniai laisvai prieinami Oficialiosios statistikos portale,
e. bibliotekos skiltyje. Departamente esančios bibliotekos
fonduose saugomi Departamento, kitų šalių statistikos
institucijų bei tarptautinių organizacijų leidiniai
ekonominėmis, socialinėmis ir demografinėmis temomis.
Leidinius galima skaityti tik bibliotekos patalpose.
Informacija apie visus bibliotekoje esančius leidinius
pateikiama
e. bibliotekos
skiltyje
(https://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas).
Oficialiosios statistikos portalas (OSP)
Daugiafunkcė svetainė, kuri yra vartai į šalies oficialiąją
statistiką, numatytą Oficialiosios statistikos darbų
programoje. OSP pateikiami informaciniai pranešimai,
infografikai, žemėlapiai, leidiniai. Rodiklių duomenų
bazėje vartotojai gali kurti grafikus, žemėlapius, skaičiuoti
išvestinius rodiklius, išsisaugoti informaciją asmeninėje
paskyroje arba parsisiųsti, dalytis informacija ir kt.
Sudaryta
galimybė
užsiprenumeruoti
naujienas:
pranešimus, informaciją apie naujus leidinius ar naujus
rodiklius.
Georeferencinės
informacinės
sistemos
aplikacijose vartotojai gali atlikti regioninių rodiklių
analizę.
Individualios paslaugos
Departamentas teikia statistinę informaciją vartotojams
pagal individualias užklausas. Pagal Oficialiosios
statistikos darbų programą surinkta, apdorota, paskelbta
Departamento Oficialiosios statistikos portale ir pagal
Statistikos leidinių katalogą publikuota statistinė
informacija yra nemokama. Atsakymai į užklausas
mokami (mokamos užklausos), jeigu jiems parengti
reikalinga statistinė informacija nėra skelbta leidiniuose ar
Departamento Oficialiosios statistikos paslaugų portale ir

3.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

4.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

(ar) pareiškėjų pageidaujamos apimties ir turinio statistinei
informacijai parengti reikalingi papildomi grupavimo ir
(ar) komplektavimo ir (ar) analizės ir (ar) programavimo
darbai arba jei pageidaujama statistinė informacija
paskelbta, bet pareiškėjas pageidauja gauti iš
Departamento sukomplektuotą statistinę informaciją.
Viešosios rinkmenos
Departamentas sudaro galimybes gauti viešo naudojimo
rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis.
Nuasmeninti rinkmenų įrašai parengti taip, kad nebūtų
galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti statistinio
stebėjimo vieneto.
Vartotojų konsultavimas
Departamente asmenys aptarnaujami vieno langelio
principu. Vartotojai gali kreiptis bet kuriuo būdu – el.
paštu, raštu, telefonu.
1. Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymas
5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu
Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų
aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių
patvirtinimo“
6. Lietuvos statistikos departamento generalinio
direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. DĮ-80
„Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos statistikos
departamente“
7. Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklės,
patvirtintos Departamento generalinio direktoriaus 2014
m. rugsėjo rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 212
8. Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo
tikslams tvarkos aprašas, patvirtintas Departamento
generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu
Nr. 86
9. Viešo naudojimo duomenų rinkmenų rengimo ir
skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas Departamento
generalinio direktoriaus 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymu
Nr. DĮ-223
10. Atsakymų į vartotojų užklausas įkainių apskaičiavimo
metodika, patvirtinta Departamento generalinio
direktoriaus 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. DĮ-223
Prašymas statistinei informacijai gauti

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti
Departamentas (skundą ar
pranešimą nagrinėjantis
darbuotojas)
Administracinės paslaugos
teikėjai

Departamentas atsako į užklausas, kuriose aiškiai
suformuluotas pareiškėjo pageidavimas ir nurodyta
kontaktinė informacija atsakymui išsiųsti.

Administracinės paslaugos
vadovai
Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė
Administracinės paslaugos
suteikimo kaina

Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Gita Burokaitė, tel.
236 4826, el. p. Gita.Burokaite@stat.gov.lt
Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais terminais

Prašymo forma ir turinys
Paslaugos teikimo būdai

Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 236 4888, el. paštas info@stat.gov.lt

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
statistinė informacija yra nemokama. Norėdamas gauti
išsamesnę ir detalesnę, individualius poreikius atitinkančią
statistinę informaciją, vartotojas moka už statistinės
informacijos parengimo paslaugas (programavimo,
grupavimo, analizės, parengimo spaudai, spaudos,
kopijavimo ir kitus darbus). Kaina priklauso nuo laiko,
reikalingo pageidaujamai statistinei informacijai parengti.
Atsakymų į vartotojų užklausas parengimo įkainiai
tvirtinami Departamento generalinio direktoriaus įsakymu
ir skelbiami Oficialiosios statistikos portale:
https://osp.stat.gov.lt/paslaugu-kainos
Vardas, el. paštas, klausimas
Oficialiosios statistikos portale, el. paštu, telefonu, raštu,
tiesiogiai.

