Lietuvos statistikos departamentas konfidencialius statistinius duomenis (toliau – Duomenys)
teikia tik mokslo įstaigoms ir tik mokslo tikslams.
Konfidencialūs statistiniai duomenys – statistiniai duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai
arba netiesiogiai atpažinti respondentą ir atskleisti jo duomenis. Siekiant apsaugoti respondentų
(asmenų, organizacijų) privatumą, prieiga prie konfidencialių statistinių duomenų (toliau – Duomenys)
yra apribota.
Mokslo įstaiga – mokslinių tyrimų institutai, taip pat mokslo ir studijų institucijos, kurių
sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, ir
analogiškos užsienio šalių mokslo įstaigos.
Duomenys mokslo tikslams teikiami atlikus šias būtinąsias procedūras:



Pripažinus Jūsų įstaigą esant mokslo įstaiga (ši procedūra atliekama tik vieną kartą);
Pasirašius sutartį su Lietuvos statistikos departamentu dėl nuotolinės prieigos prie Duomenų
mokslo tikslams suteikimo

arba


Pasirašius su Lietuvos statistikos departamentu Konfidencialių statistinių duomenų teikimo
mokslo tikslams sutartį.

Įstaigos pripažinimas mokslo įstaiga
Norint gauti Duomenis mokslo tikslams, pirmiausia Jūs turite užpildyti Įstaigos pripažinimo
mokslo įstaiga formą ir atsiųsti adresu statinfo@stat.gov.lt.
Sprendimas pripažinti Jūsų įstaigą esant mokslo įstaiga priimamas remiantis:





įstaigos paskirtimi,
patirtimi įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus,
organizacine mokslinių tyrimų vykdymo tvarka,
įdiegtomis apsaugos priemonėmis, kuriomis užtikrinamas Duomenų saugumas.

Įstaigą pripažinus esant mokslo įstaiga, ji kviečiama:
I.
Sudaryti Nuotolinės prieigos prie konfidencialių statistinių duomenų mokslo tikslams
suteikimo sutartį;
arba
II.
Atsiųsti į Lietuvos statistikos departamentą Prašymą leisti naudoti konfidencialius
statistinius duomenis mokslo tikslams ir vėliau sudaryti Konfidencialių statistinių
duomenų teikimo mokslo tikslams sutartį, kuri sudaroma vienam konkrečiam
moksliniam tyrimui.
Jei moksliniam tyrimui atlikti mokslo įstaiga prašo pateikti asmens duomenis, tokiu
atveju mokslo įstaiga turi būti atlikusi išankstinę patikrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi.
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Registruokitės Oficialiosios
statistikos portale (toliau – Portalas)
http://osp.stat.gov.lt/
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Prisijunkite
per
elektroninės
valdžios vartus (būtina!)
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Spauskite „E. paslaugos“

_____________________________________________________
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Eilutėje
„Duomenys
mokslo
tikslams“ spauskite „Užsakyti“

_____________________________________________________

5

Informacijos įvedimas
1 ir 2 užpildomi automatiškai,
naudojant registracijos duomenis.
3. Išskleiskite mokslo įstaigų sąrašą
ir pasirinkite savo mokslo įstaigą.
4. Įrašykite atliekamo mokslinio
tyrimo pavadinimą.
Jei moksliniam tyrimui duomenų
pageidauja grupė mokslo įstaigos
atstovų, užsakymą atskirai pildo
kiekvienas
grupės
atstovas,
nurodydamas tą patį mokslinio
tyrimo pavadinimą ir kiekvienas
pažymėdamas varnele sutikimą
laikytis pasižadėjime numatytų
sąlygų
5. Trumpai aprašykite mokslo
tyrimą nurodant jo tikslą ir tikėtinus
rezultatus.
6. Prisekite dokumentą (jei reikia).
7. Susipažinkite su Pasižadėjimu
saugoti statistinių duomenų
konfidencialumą. Pažymėkite
varnele greta esantį langelį, tuo
patvirtindami sutikimą su
pasižadėjime nurodytomis
sąlygomis.
Spauskite „Toliau“.
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Jei moksliniam tyrimui prašote asmens duomenų – nurodykite, ar Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija atliko išankstinę patikrą (Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalis).
Nurodykite Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išduoto leidimo atlikti asmens
duomenų tvarkymo veiksmus datą ir numerį.
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Paslaugos nustatymas
1. Nurodykite tyrimui reikalingus
statistinius duomenis, nurodykite
kokio laikotarpio duomenys
reikalingi.
Spauskite „Toliau“.
Spauskite „Atgal“ jei norite
patikslinti įrašus ankstesniame
puslapyje.
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Datos pasirinkimas
1.Išskleiskite dešinėje langelio
pusėje esantį kalendorių ir
nurodykite pageidaujamą darbo su
konfidencialiais statistiniais
duomenimis pradžios datą.
2. Išskleiskite dešinėje langelio
pusėje esantį kalendorių ir
nurodykite pageidaujamą darbo su
konfidencialiais statistiniais
duomenimis pabaigos datą.
3.Jei statistinei analizei reikalinga
SPSS aplinka – pažymėkite langelį
varnele.
Spauskite „Toliau“.
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Užsakymo patvirtinimas
Peržiūrėkite
informaciją.

užsakyme

pateiktą

1.Jei norite kai kuriuos užsakymo
įrašus patikslinti ar pakeisti –
spauskite „Atgal“.
2. Jei reikia daugiau laiko
vėlesniam užsakymo redagavimui –
spauskite „Išsaugoti užsakymą“.
3. Jei nieko nekeisite – spauskite
„Pateikti užsakymą“.
Paspaudus „pateikti užsakymą“
užsakymas pateikiamas Lietuvos
statistikos departamentui ir mokslo
įstaigai.
Mokslo įstaigos kontraktinis asmuo
patvirtina Jūsų tapatybę bei
užsakymą
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Pateikus užsakymą atsidaro lentelė Mano užsakymai, kurioje matyti užsakymo būsena.
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Užsakyme nurodytu elektroninio
pašto adresu siunčiama žinutė apie
užsakymo būsenos pasikeitimą.
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Prisijungus prie Portalo perskaitomas gautas pranešimas.

Paspaudus užsakymą atsidaro nauja lentelė, kurioje nurodoma užsakymo būsena. Užsakymo

būsenos pasikeitimas nurodo, kad Lietuvos statistikos departamento darbuotojas arba prašo
patikslinti tyrimui reikalingų Duomenų aprašymą ar laikotarpį, arba apmokėti pateikiamą sąskaitą
faktūrą, arba informuojama apie sukurtą virtualia aplinką ir pan.
________________________________________________________________________________
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Virtualios aplinkos sukūrimui mokslo įstaiga Lietuvos statistikos departamentui pateikia šią
informaciją:
1.Galimybė įdiegti saugaus ryšio programinę įrangą.
2.Microsoft Remote Desktop Client (arba suderinama) programinė įranga.
3.Statinis išorinis IP adresas.
4.Mobilaus ryšio telefono numeris prisijungimo duomenims gauti SMS.
5.Įmonės (įstaigos) el. pašto adresas informacijos gavimui (kontaktams).
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Lietuvos statistikos departamentas,
turėdamas
aukščiau
minėtą
informaciją,
sukuria
virtualią
aplinką mokslo darbuotojams.
Prisijungimo duomenys pateikiami
Portale arba SMS žinute.
Virtualioje aplinkoje pateikiami
Duomenys, pasirinkta programa
statistinei analizei atlikti, rezultatų
persiuntimo Lietuvos statistikos
departamentui
funkcija,
šiukšliadėžė
nereikalingiems
rezultatams.
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Lietuvos statistikos departamento darbuotojas, gavęs informaciją, kad mokslo darbuotojas atsiuntė
rezultatus, perduoda pastaruosius atsakingam statistikos skyriui.
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Jei pateikti rezultatai nepažeidžia Duomenų konfidencialumo, Lietuvos statistikos departamentas
persiunčia juos mokslo darbuotojui. Mokslo darbuotojas informuojamas apie pasikeitusią jo

užsakymo būseną ir gali atsisiųsti rezultatus.
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Jei pateikti rezultatai neužtikrina Duomenų konfidencialumo, Lietuvos statistikos departamentas
apie tai informuoja mokslo darbuotoją. Mokslo darbuotojas parengia naujus rezultatus.
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Baigęs darbus virtualioje aplinkoje mokslo darbuotojas apie tai informuoja Lietuvos statistikos
departamentą. Virtuali aplinka sutvarkoma ir uždaroma. Taip pat virtuali aplinka uždaroma
pasibaigus užsakyme nurodytam laikotarpiui ir nesant mokslo darbuotojo prašymo pratęsti darbo
virtualioje aplinkoje laiką.

