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Rodiklio skaičiavimo tikslas – įvertinti tauriųjų metalų
atsargas metų pabaigoje.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Nefinansinės įmonės
Tauriųjų metalų atsargos (gramais) metų pabaigoje –
rodiklis, rodantis, kiek tauriųjų metalų atsargų yra
įmonės sandėliuose, gamybos bei kitose saugojimo
vietose.
Įmonė
Įmonės, naudojančios tauriuosius metalus, užsiimančios
veikla, priskiriama EVRK 2 red. A sekcijos 02 skyriui,
B, C, D, E, F sekcijoms, G sekcijos 46 ir 47 skyriams,
H sekcijos 49 ir 52 skyriams ir J sekcijos 58 skyriui.
Visa šalies teritorija
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Kokybės užtikrinimas
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Kokybės vertinimas

Nuo 1991 m.
–
Gramai
Metai
Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių
valstybinės priežiūros įstatymas.
–

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 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

–
Statistinė informacija skelbiama leidinyje „Lietuvos
statistikos metraštis“.
Rodiklių duomenų bazė (Aplinkosauga ir energetika ->
Materialiniai ištekliai -> Metiniai materialinių išteklių
rodikliai -> Taurieji metalai -> Tauriųjų metalų atsargos
metų pabaigoje)
–
–
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/materialiniai-istekliai
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.
Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų
rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės

ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems
nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir
aiškinamasi, kokios jų priežastys. Analizuojamos laiko
eilutės tendencijos. Nustačius netikslumus, statistiniai
duomenys taisomi. Esant rodiklio pokyčiams taip pat
aiškinamasi, kokios jų priežastys.
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15

Savalaikiškumas ir punktualumas

15.1

Savalaikiškumas
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Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
tarptautinės organizacijos, 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.
Tauriųjų metalų atsargos metų pabaigoje skelbiamos
EVRK sekcijų lygiu.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
Statistinis tyrimas atliekamas tikslinės atrankos būdu.
–
–
–
Atsiskaito visos statistiniame tyrime dalyvaujančios
įmonės.
–
Statistinė informacija skelbiama 6 mėn. ataskaitiniams
metams pasibaigus.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių. 2015 ir ankstesniais

metais nukrypimų
nebuvo.
15.2.1
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Statistinės informacijos revizija
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Revizavimo politika

18

nuo

skelbto

kalendoriaus

100 proc.

Statistinė informacija skelbiama šalies lygmeniu.
Užtikrinamas visiškas palyginamumas.
Nuo 1991 m.
–
–
2015 m. vienas respondentas statistinei ataskaitai pildyti
vidutiniškai skyrė 103,5 min.

Statistinių rodiklių revizijos atliekamos vadovaujantis
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Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis
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Pastabos / nuorodos į susijusius
metaduomenis

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.
–
Statistinių duomenų šaltinis yra statistinis tyrimas
Tauriųjų metalų statistinė ataskaita MI-01 (metinė).
Statistinis tyrimas atliekamas tikslinės atrankos būdu.
Metinis
Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo
sistema e. Statistika, el. paštu, faksu, paštu.
Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami
tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje.
Klaidos gali būti loginės ir aritmetinės; jos gali būti
padarytos respondento, atsiradusios įvedant ar apdorojant
duomenis. Statistinių duomenų kokybei užtikrinti
papildomai atliekama pirminių duomenų bazės patikra
(pakartotinis
redagavimas,
statistinių
duomenų
tinkamumo patvirtinimas). Tikrinamas klaidų protokolas,
įvestų statistinių duomenų išsamumas ir patikimumas,
analizuojami rodiklių ryšiai ir pan. Statistiniai duomenys
taisomi atsižvelgiant į klaidos rūšį − ignoruotina ir
privaloma taisyti. Sprendimą taisyti ar netaisyti
ignoruotiną klaidą priima tyrimo vadovas, privalomos
taisyti klaidos visada ištaisomos.
Tauriųjų metalų ir metalų laužo statistinio tyrimo
duomenų rinkimo aprašas
–
_

