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Pagrindiniai valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų
rodikliai skelbiami ESA 2010 25 lentelėje.
Europos sąskaitų sistema (ESS 2010)
Valdžios sektorius (S.13)
Rodikliai rengiami remiantis nacionalinių sąskaitų
sistema (ESS 2010), kuri apima pagrindinius valdžios
sektoriaus ir jo subsektorių (centrinės, vietinės valdžios ir
socialinės apsaugos fondai) rodiklius. Skirtumas tarp visų
pajamų ir išlaidų lygus grynajam skolinimui / grynajam
skolinimuisi (B9). Šie rodikliai pateikiami 25 lentelėje
„Pagrindiniai valdžios sektoriaus rodikliai“ pagal ESS
2010 perdavimo programą. Apibrėžimą galima rasti
Europos sąskaitų sistemoje (ESS 2010) ir 2000 liepos
10 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1500/2000 dėl
valdžios sektoriaus išlaidų ir pajamų.
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Statistinio stebėjimo vienetas

Instituciniai vienetai, priskiriami valdžios sektoriui
pagal ESA 2010
Valdžios sektorius
Visa šalies teritorija
Nuo 1999 m.
–
Mln. EUR
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Teisės aktai ir kiti susitarimai
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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

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą
statistinės informacijos skelbimo kalendorių.
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Nuoroda į informacijos skelbimo kalendorių
Informacijos skelbimo tvarka

http://osp.stat.gov.lt/kalendoriai
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Statistinės informacijos skelbimo
periodiškumas
Statistinės informacijos sklaidos formos

10.1
10.2
10.3

Informaciniai pranešimai
Leidiniai
Duomenų bazės

Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 549/2013 dėl Europos
nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės
21 d. nutarimas Nr. 702 dėl Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijų.
Statistinė informacija siunčiama Lietuvos bankui pagal
2009 m. gruodžio 8 d. statistinės informacijos ir
duomenų teikimo sutartį Nr. STAT-116, Finansų
ministerijai, Eurostatui.

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas;
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos,
panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl
konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos
Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L87,
p. 164).
Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas,
patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;
Statistikos
informacinės
sistemos
elektroninės
informacijos saugaus tvarkymo taisyklių, patvirtintų
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. kovo
12 d. įsakymu Nr. DĮ-76, 6 p.

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.
Ketvirtinis

–

–
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Prieiga prie mikroduomenų
Kita

11

Metodologiniai dokumentai
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Kokybės vadyba

12.1

Kokybės užtikrinimas

12.2

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
(išsamumo) laipsnis

13.3.1
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Tikslumas ir patikimumas

14.1

Bendras tikslumas

14.2
14.3
14.3.1
14.3.1.1
14.3.1.2

Imties paklaida
Paklaida, nesusijusi su imtimi
Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo
Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.
Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.
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Savalaikiškumas ir punktualumas

15.1

Savalaikiškumas

15.2

Punktualumas

15.2.1

Laiku paskelbtos statistinės informacijos

(makroekonomika) -> Valdžios sektoriaus finansai ->
Valdžios sektoriaus finansai to meto kainomis)
−
Eurostato duomenų bazė; Teminės lentelės. Valdžios
sektoriaus pajamos ir išlaidos (ESS'2010 25 lentelė –
ketvirtiniai).
Metodika pateikta Tarybos Reglamente (EB) Nr.
549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių
sąskaitų sistemos Bendrijoje (ESS 2010).
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.
Analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama
papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė
makroduomenų lygiu. Statistiniai rodikliai palyginami
su ankstesnio laikotarpio rodikliais ir atitinkamais kitais
valdžios sektoriaus statistiniais rodikliais bei
administracinių
šaltinių
rodikliais.
Nustatomos
išsiskiriančios reikšmės ir atliekama jų analizė.
Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
tarptautinės organizacijos, 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 reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra
skelbiami.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
Statistinė
informacija
rengiama
remiantis
administracinių duomenų šaltiniais, todėl bendras
duomenų tikslumas yra didelis.
–
–
–
–
–
Statistinė informacija yra skelbiama 92–93 dieną
ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.

dalis
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Geografinis palyginamumas
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Suderinamumas
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Suderinamumas tarp skirtingų statistinių
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Vidinis suderinamumas
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Administracinė našta respondentui
(vieno respondento statistinei
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Statistinės informacijos revizija
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Revizavimo politika
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Revizijos praktika
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Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis
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Statistinių duomenų apdorojimas
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Statistinių duomenų šaltinis
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Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas
Statistinių duomenų rinkimas
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Statistinių duomenų tinkamumo
patvirtinimas
Statistinės informacijos rengimas

20.6

Koregavimas
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Pastabos / nuorodos į susijusius
metaduomenis

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.
Užtikrinamas visiškas palyginamumas.
Nuo 1999 m.
Ketvirčio duomenys lyginami su metiniais duomenimis.
Grynasis skolinimasis / grynasis skolinimas (B.9) gali
būti tikrinamas su PDP (perviršinio deficito procedūros)
duomenimis.
Užtikrinamas vidinis suderinamumas.
Naudojami administracinių šaltinių duomenys.

Keičiantis teisės aktams, atsiradus reikšmingoms
klaidoms atliekamos statistinių rodiklių revizijos. Apie
jų rezultatus ir atliktus pakeitimus vartotojai nedelsiant
informuojami. Apie planines revizijas vartotojai
informuojami iš anksto planiniame statistinės
informacijos revizijų kalendoriuje.
Revizijos atliekamos pagal statistinės informacijos
revizijų kalendorių.
–
Administraciniai
duomenų
šaltiniai:
Finansų
ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo,
Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Užimtumo
fondo duomenys, statistiniai tyrimai, įmonių finansinės
ataskaitos.
Ketvirtinis
Duomenis ataskaitų forma pateikia nacionalinės
valdžios institucijos ir kiti valdžios sektoriaus subjektai.
Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka
LSD, papildomą kokybės kontrolę atlieka Eurostatas.
Statistika rengiama remiantis ESS 2010. Mokesčių ir
socialinių įmokų įrašymo laikas atitinka 2001 m.
gegužės 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 995/2001,
kuris įgyvendina 2000 m. liepos 10 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2015/2000.
Grynasis skolinimas / grynasis skolinimasis (B.9) pagal
2000 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr.
1500/2000 dėl valdžios sektoriaus išlaidų ir pajamų turi
atitikti visų pajamų ir išlaidų skirtumą. Sektoriuje S.13
rodikliai D.4, D.7, D.9 konsoliduojami. Dėl šios
priežasties šių rodiklių, taip pat visų pajamų ir išlaidų
subsektorių suma nelygi sektoriaus vertei.
–
–

