Lietuvos Respublikos rinkimų rezultatai
Turinys
1 Kontaktai
2 Metaduomenų atnaujinimas
3 Statistinės informacijos apžvalga
4 Matavimo vienetas (-ai)
5 Ataskaitinis laikotarpis
6 Instituciniai įgaliojimai
7 Konfidencialumas (teisės aktai, užtikrinantys statistinių duomenų konfidencialumą)
8 Informacijos sklaidos politika
9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
10 Statistinės informacijos sklaidos formos
11 Metodologiniai dokumentai
12 Kokybės vadyba
13 Reikalingumas ir aktualumas
14 Tikslumas ir patikimumas
15 Savalaikiškumas ir punktualumas
16 Palyginamumas
17 Suderinamumas
18 Administracinė našta respondentui (vieno respondento statistinei ataskaitai pildyti skirtas laikas)
19 Statistinės informacijos revizija
20 Statistinių duomenų apdorojimas
21 Pastabos / nuorodos į susijusius metaduomenis
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

Kontaktai
Organizacijos kontaktai
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Lietuvos statistikos departamentas (LSD)
Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyrius
Vanda Binkienė
Vyriausioji specialistė
Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius
vanda.binkiene@stat.gov.lt
(8 5) 236 4744
−
2015-06-26
2015-11-20
2015-11-20
Tikslas – apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie
Respublikos Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų, ir
rinkimų į Europos Parlamentą rezultatus.
Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir
gyvenamųjų vietovių klasifikatorius
−
Rinkimų teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems
rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Rinkimuose nedalyvauja
piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.
Respublikos Prezidentą renka Lietuvos Respublikos
piliečiai penkeriems metams, remdamiesi visuotine, lygia ir
tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.
Seimo nariai renkami ketveriems metams vienmandatėse ir
daugiamandatėje rinkimų apygardose, remiantis visuotine ir
lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose mišrios
sistemos rinkimuose.
Savivaldybių tarybų nariai renkami ketveriems metams
daugiamandatėse rinkimų apygardose, remiantis visuotine ir
lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose
rinkimuose pagal proporcinę rinkimų sistemą.
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Bazinis laikotarpis
Matavimo vienetas (-ai)
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Ataskaitinis laikotarpis
Instituciniai įgaliojimai
Teisės aktai ir kiti susitarimai
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Nuo 2015 m. pagal absoliučios daugumos rinkimų sistemą
vienmandatėje rinkimų apygardoje, kurią sudaro visa
savivaldybė, renkamas šios savivaldybės tarybos narys –
meras.
Europos Parlamento nariai renkami penkerių metų
kadencijai vienoje daugiamandatėje rinkimų apygardoje,
apimančioje visą valstybės teritoriją, pagal proporcinę
rinkimų sistemą preferenciniu balsavimu.
Preferencinis balsavimas – balsavimas, kai rinkėjai,
balsuodami dėl kandidatų sąrašo, gali taip pat pareikšti valią
dėl to sąrašo kandidatų eiliškumo.
Respublikos Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų
rinkimai ir rinkimai į Europos Parlamentą vykstantys
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Rinkimų teisę turintys 18 metų amžiaus ir vyresni Lietuvos
piliečiai.
Visa šalies teritorija. Apskričių ir savivaldybių lygmeniu
skelbiama statistinė informacija apie Respublikos
Prezidento, savivaldybių tarybų, rinkimų į Europos
Parlamentą rinkimų rezultatus.
Statistinė informacija apie Respublikos Prezidento rinkimų
rezultatus skelbiama nuo 1997 m., Seimo – nuo 2004 m.,
Savivaldybių tarybų – nuo 2002 m., rinkimų į Europos
Parlamentą – nuo 2004 m.
−
Rinkėjų teisę turinčių piliečių, rinkimuose dalyvavusių
rinkėjų, išrinktų narių skaičius – asmenys;
Rinkėjų aktyvumas – dalyvavusių rinkimuose rinkėjų
skaičius, palyginti su visu rinkimų teisę turinčių piliečių
skaičiumi, – procentai.
Įvykusių rinkimų data

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas;
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas;
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas;
Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą
įstatymas.
Apsikeitimas statistiniais duomenimis
−
Konfidencialumas (teisės aktai, užtikrinantys statistinių duomenų konfidencialumą)
Konfidencialumo nustatymo politika
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 apibrėžta „Lietuvos statistikos
departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos
gairėse“.
Duomenų konfidencialumą nustatančios
Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų
taisyklės
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
Informacijos sklaidos politika
Informacijos skelbimo kalendorius
Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą statistinės
informacijos skelbimo kalendorių.
Nuoroda į informacijos skelbimo kalendorių https://osp.stat.gov.lt/kalendoriai
Informacijos skelbimo tvarka
Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos
portale pagal statistinės informacijos skelbimo kalendorių,
vadovaujantis Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos
taisyklėmis,
patvirtintomis
Lietuvos
statistikos
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Statistinės informacijos skelbimo
periodiškumas
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Statistinės informacijos sklaidos formos
Informaciniai pranešimai
Leidiniai
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Duomenų bazės
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Prieiga prie mikroduomenų
Kita
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Metodologiniai dokumentai
Kokybės vadyba
Kokybės užtikrinimas
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Kokybės vertinimas
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Reikalingumas ir aktualumas
Vartotojų poreikiai
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Vartotojų pasitenkinimas
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14
14.1
14.2
14.3
14.3.1
14.3.1.1
14.3.1.2
15
15.1

Statistinės informacijos pilnumas
(išsamumas)
Reikalingos informacijos pilnumo
(išsamumo) laipsnis
Tikslumas ir patikimumas
Bendras tikslumas
Imties paklaida
Paklaida, nesusijusi su imtimi
Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo
Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.
Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.
Savalaikiškumas ir punktualumas
Savalaikiškumas

15.2

Punktualumas

15.2.1

Laiku paskelbtos statistinės informacijos
dalis
Palyginamumas
Geografinis palyginamumas
Palyginamumas laiko atžvilgiu
Palyginamų laiko eilučių ilgis
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departamento generalinio direktoriaus 2014 m. rugsėjo
26 d. įsakymu Nr. DĮ-212.
Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimų į Europos
Parlamentą rezultatai – kas penkeri metai, Seimo ir
Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai – kas ketveri metai.
−
Statistinė informacija skelbiama leidinyje „Lietuvos
statistikos metraštis“.
Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika ->
Rinkimų rezultatai)
−
Tarptautinis demokratijos ir rinkimų paramos institutas
International IDEA
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/rinkimu-rezultatai
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 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 rinkimų rezultatų rodikliai yra skelbiami.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
−
−
−
−
−
−
Statistinė informacija skelbiama po 3–5 mėn. įvykus
rinkimams.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.
Statistinė informacija yra palyginama tarptautiniu mastu.
−
Žr. 3.8. punktą.
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Statistinių duomenų rinkimas
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Statistinės informacijos rengimas
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Koregavimas
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Pastabos / nuorodos į susijusius
metaduomenis
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−
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 Lietuvos
Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos suvestinius
statistinius duomenis.
Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimų į Europos
Parlamentą rezultatai – kas penkeri metai, Seimo ir
Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai – kas ketveri metai.
Informacija apie rinkimų rezultatus imama iš Lietuvos
Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos svetainės
http://www.vrk.lt/.
Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka
Lietuvos statistikos departamentas. Prieš skelbiant statistinę
informaciją vartotojams, atliekama gautų rezultatų kokybės
analizė: palyginamos tiriamojo ir ankstesnio laikotarpio
statistinių rodiklių reikšmės, nagrinėjamos jų pasikeitimo
priežastys.
Atliekama rezultatų analizė. Analizuojamos išsiskiriančios
rodiklių reikšmės, esant reikšmingiems nukrypimams,
susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi, kokios
nukrypimo priežastys, klaidos taisomos.
Statistinės informacijos koregavimas atliekamas tuo atveju,
jei buvo pateikti patikslinti administraciniai duomenys.
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
http://www.vrk.lt/.

