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LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO STATISTINĖS INFORMACIJOS PAGAL NUTS 2 LYGMENĮ PATEIKIMO
EUROPOS SĄJUNGOS STATISTIKOS TARNYBAI (EUROSTATUI) KALENDORIUS 2018 M.
Statistikos sritis

ES teisės akto pavadinimas

Statistinės
informacijos
perdavimo
terminas

2018 m.
Turizmo statistika 2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl
birželio mėn.
Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama
Tarybos direktyva 95/57/EB, su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2013 m. sausio 15 d.
Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)
Nr. 253/2013

Statistinės
informacijos
perdavimo data

Ataskaitinis
laikotarpis

Pastabos

2018 m.
birželio 22 d.

2017 m.

Statistinė
informacija
apie
apgyvendinimo įstaigas.
Paskelbta Eurostato duomenų
bazėje:
http://appsso.eurostat.ec.europa.e
u/nui/show.do?dataset=tour_occ_
anor2&lang=en.
Statistinė
informacija
apie
besimokančių asmenų skaičių
pagal švietimo lygmenis (ISCED
0–8), amžių ir lytį.

Švietimo statistika 2013 m. rugsėjo 23 d. Komisijos reglamentas
(ES) Nr. 912/2013, kuriuo įgyvendinamos
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi
visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės
nuostatos dėl švietimo ir mokymo sistemų
statistikos
Regioninė verslo Džentelmeniškas susitarimas
demografijos
statistika

2019 m.
rugsėjo mėn.

2017–2018
mokslo metai

2018 m.
spalio mėn.

Demografinė
statistika

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1260/2013 dėl
Europos demografinės statistikos

2018 m.
gruodžio mėn.

2014–2015 m.
duomenys apie
įmones, nutraukiusias veiklą,
2016 m. – kiti
duomenys
2017 m.

Verslo struktūros
statistika

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl
verslo struktūros statistikos, su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 2 d.
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 446/2014

2018 m.
birželio mėn.

2018 m.
birželio 26 d.

2016 m.

Regioninė verslo demografijos
statistika apie įmones pagal įmonių vykdomą veiklą ir įmonių dydžio klasę, greitai augančias įmones pagal įmonių vykdomą veiklą.
Statistinė
informacija
apie
gyventojus pagal amžių ir lytį,
teritoriją, gimusiuosius pagal
motinos amžių, mirusiuosius
pagal lytį ir amžių.
Statistinė
informacija
apie
padalinių, darbuotojų skaičių ir
atlyginimus.
Paskelbta Eurostato duomenų
bazėje:
http://appsso.eurostat.ec.europa.e
u/nui/show.do?dataset=sbs_r_nuts
06_r2&lang=en.

2
Statistikos sritis

ES teisės akto pavadinimas

Statistinės
informacijos
perdavimo
terminas

Statistinės
informacijos
perdavimo data

Ataskaitinis
laikotarpis

Pastabos

Mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės
plėtros (MTEP)
statistika

2012 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 995/2012, kuriuo
nustatomos išsamios Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimo Nr. 1608/2003/EB dėl
Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos
rengimo ir plėtros įgyvendinimo taisyklės
2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 543/2009 dėl
augalininkystės statistikos, panaikinantis
Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 837/90 ir
(EEB) Nr. 959/93, su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2015 m. liepos 13 d. Komisijos
deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1557

2018 m.
birželio mėn.

2018 m.
birželio 21 d.,
spalio 12 d.

2016 m.

Statistinė informacija apie išlaidas
MTEP, MTEP darbuotojų, tyrėjų
skaičių.

2018 m.
rugsėjo mėn.

2018 m.
rugsėjo 25 d.

2017 m.

Statistinė informacija apie augalų
plotus, derlių ir derlingumą.
Paskelbta Eurostato duomenų
bazėje:
http://appsso.eurostat.ec.europa.e
u/nui/show.do?dataset=apro_cps
hr&lang=en.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/2008 dėl
gyvulių ir mėsos statistikos, panaikinantis
Tarybos direktyvas 93/23/EEB, 93/24/EEB ir
93/25/EEB, su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 1350/2013
1996 m. kovo 19 d. Tarybos direktyva 96/16/EB
dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų, su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m.
gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 1350/2013;
1996 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas
97/80/EB, nustatantis Tarybos direktyvos
96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių
tyrimų įgyvendinimo nuostatas, su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 3 d.
Komisijos sprendimu 2011/142/ES

2018 m.
gegužės mėn.

2018 m.
gegužės 14 d.

2016–2017 m.

Statistinė informacija apie gyvulių
skaičių.
Paskelbta Eurostato duomenų
bazėje:
http://appsso.eurostat.ec.europa.e
u/nui/show.do?dataset=agr_r_ani
mal&lang=en.

2018 m.
rugsėjo mėn.

2018 m. liepos
30 d.

2016–2017 m.

Statistinė informacija apie pieno
gamybą ūkiuose.
Paskelbta Eurostato duomenų
bazėje:
http://appsso.eurostat.ec.europa.e
u/nui/show.do?dataset=agr_r_mil
kpr&lang=en.

Žemės ūkis:
augalininkystė

Žemės ūkis:
gyvulininkystė

Žemės ūkis:
pienininkystė
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Statistinės
informacijos
perdavimo
terminas

Statistinės
informacijos
perdavimo data

Ataskaitinis
laikotarpis

Pastabos

Užimtumo ir
1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB)
nedarbo statistika Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo
organizavimo Bendrijoje, su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 545/2014

2018 m.
birželio mėn.,
rugsėjo mėn.,
gruodžio mėn.

2018 m. I ketv.,
2018 m. II ketv.,
2018 m. III ketv.

Statistinė
informacija
apie
užimtumą ir nedarbą.
Eurostato
duomenų
bazėje
skelbiama
metinė
statistinė
informacija.

Pajamų
2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir
paskirstymas ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl
gyvenimo sąlygos Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo
sąlygas (ES-SPGS), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1137/2008
Informacinė
2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir
visuomenė
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl
informacinės visuomenės Bendrijos statistikos,
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m.
rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 1006/2009
Regioninių
2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir
sąskaitų rodikliai Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl
Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų
sistemos Europos Sąjungoje, su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 22 d.
Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)
2015/1342

2018 m.
rugsėjo mėn.

2018 m.
gegužės 30 d.
(2018 m.
I ketvirtis),
2018 m.
rugsėjo 4 d.
(2018 m.
II ketvirtis).
2018 m.
rugpjūčio 9 d.

2017 m.

Statistinė
informacija
apie
suaugusiųjų ir vaikų sveikatą,
materialinį nepriteklių, gyventojų
pajamas,
gyvenimo
sąlygas,
skurdo rodiklius.

2018 m.
spalio mėn.

2018 m.
rugsėjo 27 d.

2018 m.

Statistinė
informacija
apie
informacinių
technologijų
naudojimą namų ūkiuose.

2016–2017 m.

Statistinė
informacija
apie
bendrąją pridėtinę vertę ir jos
pokytį,
atlygį
darbuotojams,
bendrojo pagrindinio kapitalo
formavimą, užimtuosius, užimtųjų
ir samdomųjų dirbtas valandas
pagal ekonominės veiklos rūšis.
Namų ūkio sąskaitos.

Statistikos sritis

ES teisės akto pavadinimas

Atnaujinta: 2018-10-17

2018 m.
gruodžio mėn.

