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Kino filmų platinimo ir rodymo statistinių tyrimų
tikslas – pateikti vartotojams statistinę informaciją apie
kino filmus demonstruojančių ir platinančių įstaigų
veiklą. Pagrindiniai statistiniai rodikliai: kino filmų,
žiūrovų, kino salių skaičius.
Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir
gyvenamųjų vietovių klasifikatorius
─
Filmas – garso ir vaizdo kūrinys, kurį sudaro temos
susieti vaizdai, nuosekliai užfiksuoti filmo juostoje arba
kitoje laikmenoje ir skirti atkurti techninės viešo
rodymo įrangos priemonėmis.
Kino salė – patalpa, turinti filmams viešai rodyti skirtą
techninę įrangą.
Kino filmų žiūrovų skaičius – per ataskaitinį laikotarpį

kino teatruose apsilankiusių asmenų skaičius.
Visų tipų kino teatrai ir pavienės kino salės.
Tiriami ūkio subjektai, viešai ir mokamai
demonstruojantys bei platinantys kino filmus.
Informacija skelbiama šalies, apskričių, didžiųjų miestų
lygiu.
Nuo 1994 m.
−
Kino filmų ir kino salių skaičius – vnt.,
Kino filmų žiūrovų skaičius – tūkst.
Metai

3.5
3.6

Statistinio stebėjimo vienetas
Statistinė (tiriamoji) visuma

3.7

Geografinė aprėptis

3.8
3.9

Laiko aprėptis
Bazinis laikotarpis

4

Matavimo vienetas (-ai)

5
6

Ataskaitinis laikotarpis
Instituciniai įgaliojimai

6.1

Teisės aktai ir kiti susitarimai

6.2

Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas (teisės aktai, užtikrinantys statistinių duomenų
konfidencialumą)

7.1

Konfidencialumo nustatymo politika

7.2

Duomenų konfidencialumą nustatančios
taisyklės

8

Informacijos sklaidos politika

8.1

Informacijos skelbimo kalendorius
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statistinės informacijos skelbimo kalendorių.
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https://osp.stat.gov.lt/kalendoriai
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Prieiga prie mikroduomenų

2006 m. gegužės 18 d. Europos Tarybos sprendimas Nr.
2006/515/EB dėl Konvencijos dėl kultūrų raiškos
įvairovės apsaugos ir skatinimo sudarymo (OL 2006
L 201, p. 15).
–

Lietuvos
statistikos
departamentas,
rinkdamas,
apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir
skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina
respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir
kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų
konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos
departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos
gairėse.
Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų
saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės
sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo
taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu
Nr. DĮ-42

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos
portale pagal statistinės informacijos skelbimo
kalendorių, vadovaujantis Statistinės informacijos
rengimo ir sklaidos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
statistikos departamento generalinio direktoriaus
2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. DĮ-212.
Metinis

Informacinis pranešimas apie kino teatrų veiklą, rodytus
kino filmus, žiūrovų skaičių, pajamas už parduotus
bilietus skelbiamas pagal patvirtintą statistinės
informacijos skelbimo kalendorių.
Statistinė informacija skelbiama leidinyje „Lietuvos
statistikos metraštis“.
Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika ->
Kultūra, spauda, sportas -> Kultūra -> Kinas, radijas ir
televizija -> Kinas)
–
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–
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/kultura-spauda-sportas
Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė
užtikrinama vadovaujantis Europos statistikos praktikos
kodekso nuostatomis. 2007 m. Lietuvos statistikos
departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti
tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO
9001 reikalavimus.
Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir
punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo
reikalavimus. Skaičiavimo rezultatai lyginami su
ankstesnių metų rezultatais, skaičiuojami aritmetiniai
vidurkiai. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės
ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems
nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir
aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys. Nustačius
netikslumus, statistiniai duomenys taisomi.
Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
tarptautinės organizacijos (UNESCO, Europos Tarybos
Audiovizualinė observatorija), žiniasklaida, verslo ir
mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami
nepažeidžiant konfidencialumo principo.
Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių
tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo
lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos,
bendras gyventojų nuomonės apie LSD produktus ir
paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir
kt. tyrimai. Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų
pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų
nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės
informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos
sričių rodiklių poreikis.
Šalies ir užsienio vartotojams teikiama visa renkama
jiems reikalinga statistinė informacija.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
–
–
–
–
–
–
Statistinė informacija skelbiama 4 mėn. ataskaitiniams
metams pasibaigus.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.

–
Užtikrinamas informacijos palyginamumas laike.
Nuo 1994 m.
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18

–
–
2014 m. ataskaitoms pildyti skirta vidutiniškai 6 val. 19
min.

Statistinių rodiklių revizijos atliekamos vadovaujantis
Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo,
analizės ir skelbimo principais, patvirtintais Lietuvos
statistikos departamento generalinio direktoriaus
2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-262. Apie
planines revizijas vartotojai informuojami iš anksto
planinių statistinių rodiklių revizijų kalendoriuje.
Skelbiami galutiniai rezultatai ir vėliau jie nėra
revizuojami.
−
Statistinės informacijos šaltinis yra Lietuvos statistikos
departamento metinis kino filmų rodymo tyrimas
(ataskaita K-03) ir kino filmų platinimo (ataskaita K04) tyrimas.
Tyrimo klausimynai
Metinis
Elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir
perdavimo sistema e. Statistika, el. paštu, paštu.
Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami
tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje.
Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai
atliekama pirminių duomenų bazės patikra (pakartotinis
redagavimas,
statistinių
duomenų
tinkamumo
patvirtinimas).
Visas statistinės informacijos rengimo procesas
aprašytas Kultūros įstaigų statistinio tyrimo metodikoje.
−
–

