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Nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistinės
informacijos rengimo tikslas – rengti ir skelbti statistinę
informaciją apie nusikalstamumą, nuteistus ir įkalintus
asmenis, teisėsaugos institucijų teisės specialistus,
policijos pareigūnus ir teisėsaugos institucijų veiklą.
Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir
gyvenamųjų vietovių klasifikatorius;
Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytos
nusikalstamų veikų rūšys.
−
Užregistruotos nusikalstamos veikos – nusikaltimai ir
baudžiamieji nusižengimai, per ataskaitinį laikotarpį
užregistruoti Vidaus reikalų informacinės sistemos
Nusikalstamų veikų žinybiniame registre.
Nusikaltimas yra pavojinga ir Baudžiamajame kodekse
uždrausta veika (veikimas ar neveikimas), už kurią
numatyta laisvės atėmimo bausmė.
Baudžiamasis
nusižengimas
yra
pavojinga ir
Baudžiamajame kodekse uždrausta veika (veikimas ar
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Statistinio stebėjimo vienetas

3.6

Statistinė (tiriamoji) visuma

3.7

Geografinė aprėptis

3.8

Laiko aprėptis

neveikimas), už kurią numatyta bausmė, nesusijusi su
laisvės atėmimu, išskyrus areštą.
Ištirtos nusikalstamos veikos – nusikaltimai ir
baudžiamieji nusižengimai, užregistruoti ir ištirti
ataskaitiniu laikotarpiu, ir nusikaltimai bei baudžiamieji
nusižengimai, užregistruoti iki ataskaitinio laikotarpio,
tačiau ištirti ataskaitiniu laikotarpiu.
Ištirtų nusikalstamų veikų dalis – ištirtų ir ataskaitiniu
laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų santykis,
išreikštas procentais.
Užregistruoti nukentėję asmenys – ataskaitiniu
laikotarpiu Nusikalstamų veikų žinybiniame registre
užregistruoti fiziniai asmenys, tiesiogiai nukentėję nuo
nusikalstamos veikos, t. y. fiziniai asmenys, tapę
nusikalstamos veikos aukomis, ir juridiniai asmenys, dėl
nusikalstamos veikos faktiškai patyrę turtinės ir neturtinės
žalos.
Teismų nuteisti asmenys – ataskaitiniu laikotarpiu
teismuose nuteisti asmenys.
Nuteistasis – kaltinamasis, kurio atžvilgiu priimtas
Lietuvos Respublikos teismo apkaltinamasis nuosprendis.
Įkalinti asmenys – nuteistieji, atliekantys bausmę ir
suimtieji, laukiantys teismo sprendimo, įkalinimo įstaigose.
Teisėsaugos institucijų teisės specialistai – teisėjai,
prokurorai, advokatai, notarai, antstoliai dirbantys
teisėsaugos institucijose.
Policijos pareigūnai – kriminalinėje, viešojoje policijoje ir
kitose policijos įstaigose ir tarnybose dirbantys policijos
pareigūnai (statutiniai valstybės tarnautojai).
Bendrosios kompetencijos teismai – Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas,
apygardų ir apylinkių teismai, nagrinėjantys civilines ir
baudžiamąsias bylas. Apylinkių teismai nagrinėja ir jų
kompetencijai įstatymų priskirtas administracinių teisės
pažeidimų bylas.
Specializuoti
teismai
–
Lietuvos
vyriausiasis
administracinis teismas ir apygardų administraciniai
teismai, nagrinėjantys administracines bylas (bylas dėl
ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių).
Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas, asmuo,
nukentėjęs nuo nusikalstamų veikų, užregistruotas
ikiteisminio tyrimo įstaigų, teismų nuteistas asmuo,
nagrinėjama
byla
bendrosios
kompetencijos
ir
specializuotuose teismuose, įkalintas asmuo įkalinimo
įstaigoje, teisėsaugos institucijų teisės specialistas ir
policijos pareigūnas.
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, asmenys,
nukentėję nuo nusikalstamų veikų, užregistruoti
Nusikalstamų veikų žinybiniame registre, teismų nuteisti
asmenys, gautos ir baigtos nagrinėti bylos bendrosios
kompetencijos ir specializuotuose teismuose, nuteistieji ir
suimtieji įkalinimo įstaigose, teisėsaugos institucijų teisės
specialistai ir policijos pareigūnai.
Visa šalies teritorija. Pagrindiniai užregistruoti
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai rengiami ir
skelbiami apskričių ir savivaldybių lygmeniu.
Užregistruoti nusikaltimai šalies lygmeniu – nuo 1993 m.,
apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 1995 m.
Baudžiamieji
nusižengimai
šalies,
apskričių
ir
savivaldybių lygmeniu – nuo 2003 m.;
Ištirti nusikaltimai šalies lygmeniu – nuo 2000 m.,

apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 2004 m. Ištirti
baudžiamieji
nusižengimai
šalies,
apskričių
ir
savivaldybių lygmeniu – nuo 2004 m.;
Ištirti nusikaltimai, padaryti nepilnamečių, neblaivių
asmenų, pakartotinai nusikaltusių asmenų ir grupėse,
šalies, apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 1995 m.,
baudžiamieji nusižengimai – nuo 2004 m.;
Užregistruoti asmenys, iš jų vaikai, nukentėję nuo
nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, šalies lygmeniu
– nuo 2004 m.;
Asmenys, iš jų nepilnamečiai, įtariami (kaltinami)
padarius nusikaltimus, šalies, apskričių ir savivaldybių
lygmeniu – nuo 1995 m., baudžiamuosius nusižengimus –
nuo 2004 m.
Teismų nuteisti, laisvės atėmimo įstaigose įkalinti
asmenys – nuo 1995 m.;
Teisėsaugos institucijų teisės specialistai – nuo 2004 m.;
Policijos pareigūnai šalies lygmeniu – nuo 1993 m.;
apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 2000 m.;
savivaldybių lygmeniu – nuo 2012 m.;
Gautos ir išnagrinėtos bylos bendrosios kompetencijos ir
specializuotuose teismuose – nuo 2004 m.
−
Užregistruoti nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai,
bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose
nagrinėtos bylos – skaičius;
Užregistruoti asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų,
asmenys, įtariami (kaltinami) padarius nusikalstamas
veikas, teismų nuteisti, įkalinti asmenys, teisėsaugos
institucijų teisės specialistai, policijos pareigūnai –
asmenys.
Užregistruoti nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai,
užregistruoti asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų,
asmenys, įtariami (kaltinami) padarius nusikalstamas
veikas, nuteisti asmenys, bendrosios kompetencijos ir
specializuotuose teismuose nagrinėtos bylos – ataskaitiniai
metai;
Įkalinti asmenys – gruodžio 31 d., rugsėjo 1 d.;
Teisėsaugos institucijų teisės specialistai, policijos
pareigūnai – gruodžio 31 d.
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Apsikeitimas statistiniais duomenimis
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Konfidencialumas (teisės aktai, užtikrinantys statistinių duomenų konfidencialumą)

7.1

Konfidencialumo nustatymo politika

7.2

Duomenų konfidencialumą nustatančios
taisyklės

2012 m. sausio 18 d. Komisijos komunikatas Europos
Parlamentui ir Tarybai Nr. COM(2011) 713 „Statistinis
nusikalstamumo ES vertinimas. 2011–2015 m. statistikos
veiksmų planas“ (OL 2012 C102, p. 34)
−
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.
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Metodologiniai dokumentai
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Kokybės vadyba
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Kokybės užtikrinimas
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Kokybės vertinimas
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Reikalingumas ir aktualumas

13.1

Vartotojų poreikiai

13.2

Vartotojų pasitenkinimas

13.3

Statistinės informacijos pilnumas
(išsamumas)
Reikalingos informacijos pilnumo
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Tikslumas ir patikimumas

14.1
14.2
14.3
14.3.1
14.3.1.1
14.3.1.2

Bendras tikslumas
Imties paklaida
Paklaida, nesusijusi su imtimi
Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo
Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.
Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą
statistinės informacijos skelbimo kalendorių.
https://osp.stat.gov.lt/kalendoriai
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 „Nusikalstamumas ir teisėsaugos
institucijų veikla“ skelbiamas 5 mėn. ataskaitiniams
metams pasibaigus.
Statistinė informacija skelbiama metiniuose statistikos
leidiniuose „Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų
veikla“, „Lietuvos statistikos metraštis“, „Moterys ir vyrai
Lietuvoje“.
Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika > Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena)
−
Eurostato duomenų bazė
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/nusikalstamumas-irbaudziamoji-teisena
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.
Statistinė informacija vertinama kaip patikima, yra
gaunama iš administracinių ir statistinių duomenų šaltinių.
Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės
ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, žiniasklaida, verslo ir
mokslo atstovai, studentai.
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.
Visi pagrindiniai nusikalstamumo ir baudžiamosios
teisenos rodikliai yra skelbiami.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
−
−
−
−
−
−
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20

Statistinių duomenų apdorojimas
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Statistinių duomenų tinkamumo
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Užregistruotų ir ištirtų nusikalstamų veikų, pagal
nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų rūšis, asmenų,
įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas,
nuteistų, įkalintų asmenų statistiniai rodikliai skelbiami po
2 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
Bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose
nagrinėtų bylų, teisėsaugos institucijų teisės specialistų ir
policijos pareigūnų, užregistruotų asmenų, nukentėjusių
nuo nusikalstamų veikų, statistiniai rodikliai – po 4 mėn.
ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
Užregistruotų nusikalstamų veikų, pagal nusikaltimų ir
baudžiamųjų nusižengimų rūšis, asmenų, iš jų
nepilnamečių,
įtariamų
(kaltinamų)
padarius
nusikalstamas veikas, skaičius tenkantis 100 tūkst.
gyventojų – po 7 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui
pasibaigus.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.

Dėl atskirų valstybių teisinės sistemos skirtumų statistinės
informacijos palyginamumas tarp šalių yra ribotas.
Užtikrinamas visiškas palyginamumas.
Žr. 3.8 punktą.
−
Rodikliai suderinti tarpusavyje.
Naudojami administraciniai duomenys.

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 jie nėra vėliau
revizuojami.
−
Statistinė informacija rengiama naudojant Informatikos ir
ryšių bei Policijos departamentų prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinės teismų
administracijos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministerijos,
Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros
ir Lietuvos advokatūros suvestinius duomenis.
Metinis
Administraciniai suvestiniai duomenys pateikiami el.
paštu.
Statistinių duomenų kokybei užtikrinti gauti duomenys

patvirtinimas

20.5

Statistinės informacijos rengimas

20.6

Koregavimas

21

Pastabos / nuorodos į susijusius
metaduomenis

lyginami su ankstesnių metų duomenimis, analizuojamos
išsiskiriančios statistinės reikšmės, žymesni tendencijų
pokyčiai ir jų priežastys, taip pat rodiklių tarpusavio
sąsajos.
Atliekama rezultatų analizė. Analizuojamos laiko eilutės
tendencijos, nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės
ir esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su
duomenų teikėju ir aiškinamasi, kokios nukrypimo
priežastys, klaidos taisomos.
Statistinės informacijos koregavimas atliekamas tuo
atveju, jei buvo gauti patikslinti administraciniai
duomenys.
−

