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Įmonės pramoninių gaminių gamybos tyrimo tikslas –
pateikti vartotojams statistinę informaciją apie
pramoninių gaminių gamybą ir pardavimą natūrine ir
vertine išraiška.
Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus (PGPK)
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Nefinansinės įmonės
Pagaminta produkcija – visa per ataskaitinį laikotarpį
Lietuvos teritorijoje pagaminta produkcija, įskaitant
produkciją, pagamintą savo reikmėms (natūriniais
vienetais).
Parduota produkcija – pagamintų gaminių
pardavimas arba (ir) pagal užsakymą pagamintų
gaminių pardavimas (natūrine ir vertine išraiška).
Prekės, skirtos perparduoti, neįskaitomos.

Atliktų pramoninių darbų vertė – pajamos, kurias
įmonė gavo arba gaus už atliktą darbą ar suteiktą
paslaugą.
Įmonė
Pramonės įmonės (EVRK 2 red. B ir C sekcijos) ir
nepramoninės įmonės, vykdančios pramoninę veiklą
Visa šalies teritorija
Nuo 1995 m.
–
Gaminių gamyba – EUR ir atitinkamu kiekio matu.
Mėnuo, metai
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Teisės aktai ir kiti susitarimai
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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
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Informacijos sklaidos politika

8.1

Informacijos skelbimo kalendorius

8.2
8.3

Nuoroda į informacijos skelbimo kalendorių
Informacijos skelbimo tvarka

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr.
3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo
nustatymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius,
11 tomas, p. 70), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (OL 2006 L 396, p 1);
1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) 1165/98
dėl trumpojo laikotarpio 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).
Mėsos ir pieno gaminių gamybos duomenys gaunami iš
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro
(ŽUMPRIS).

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 Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio
direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.
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.
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Informacinis pranešimas apie gaminių gamybą
skelbiamas 177 dieną ataskaitiniam laikotarpiui
pasibaigus.
Statistinė informacija skelbiama statistikos leidiniuose
„Gaminių gamyba“ (iki 2015 m.), „Lietuvos statistikos
metraštis“.
Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Pramonė ->
Gaminių gamyba(metinė))
–
Eurostato duomenų bazė
http://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/data/excelfiles-nace-rev.2
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/pramone
Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė
užtikrinama vadovaujantis Europos statistikos praktikos
kodekso nuostatomis. 2007 m. Lietuvos statistikos
departamente įdiegta kokybės vadybos sistema,
atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų
standarto ISO 9001 reikalavimus.
Statistinė informacija apie gaminių gamybą lyginama su
ankstesniais laikotarpiais, kitų statistinių tyrimų
rezultatais, kitų šalių gaminių gamybos tyrimų
rezultatais. Gaminių vieneto kainos lyginamos su
Europos šalių vieneto kainų mediana.
Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
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.
Gaminių gamybos duomenys skelbiami pagal visus
Lietuvoje gaminamus gaminius, koduojamus pagal
PGPK (PRODCOM) kodus.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
Tyrimo tikslumas vertinamas pagal 90 proc. taisyklę.
Imtis sudaroma pagal EVRK 2 red. klasės lygmenį
imant daugiausia pardavimų vertine išraiška turinčias
įmones, kurių pardavimų suma sudarytų ne mažiau kaip
90 proc. visų šios klasės metinės pardavimų apimties.
–
–

14.3.1
14.3.1.1
14.3.1.2

Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo
Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.
Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.
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Savalaikiškumas ir punktualumas
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Administracinė našta respondentui
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Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis
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Statistinių duomenų tinkamumo
patvirtinimas

20.5

Statistinės informacijos rengimas

20.6

Koregavimas

–

–
Statistinė informacija skelbiama 30 dieną ataskaitiniam
mėnesiui pasibaigus.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.
Užtikrinamas visiškas palyginamumas.
Nuo 1995 m.
Rodiklių reikšmės derinamos su trumpojo laikotarpio
pramonės įmonių tyrimo, užsienio prekybos, kuro ir
energijos balanso duomenimis, Eurostato PRODCOM
tyrimo vienetų atskirų gaminių kainų mediana.
Gaminių kodų suderinamumas tarp skirtingų
PRODCOM versijų, gamybos ir pardavimų rodiklių
reikšmės tikrinamos tarpusavyje, tikrinamos gaminių
vieneto kainos.
Vidutinis laikas, respondentų skirtas statistinei
ataskaitai P-12 užpildyti 2016 m. – 46 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 jie nėra vėliau
revizuojami.
–
Įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinis tyrimo
(mėnesinė statistinė ataskaita P-12) ir administracinio
duomenų šaltinio – Žemės ūkio informacinio verslo
centro (ŽŪMPRIS) – duomenys.
Mėnuo
Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo
sistema e. Statistika, el. paštu, faksu.
Tyrimo klausimynas
Įvedant pirminius duomenis tikrinama pagal techninėje
užduotyje aprašytas kontrolės procedūras. Statistinė
informacija palyginama su kitų šalių ir kitų statistinių
tyrimų informacija.
Atliekamas
duomenų
tikrinimas,
redagavimas,
neatsiskaičiusių įmonių duomenų įvertinimas, statistinių
rodiklių skaičiavimas ir analizė. Statistinės informacijos
rengimo procesas aprašytas Įmonės pramoninių
gaminių gamybos metodikoje.
Esant neatsakymams į apklausą, taikomas praleistų
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Pastabos / nuorodos į susijusius
metaduomenis

statistinių duomenų įrašymas. Neatsakiusių įmonių
statistiniams duomenims įrašyti naudojami trumpojo
laikotarpio statistikos duomenys ir šių įmonių
ankstesnių
laikotarpių
duomenys.
Nustatomos
išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė.
Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su
respondentu ir aiškinamasi, kokios nukrypimo
priežastys.
–

