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Kontaktai

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Organizacijos kontaktai
Organizacijos padalinio kontaktai
Kontaktinis asmuo
Kontaktinio asmens pareigos
Kontaktinio asmens pašto adresas
Kontaktinio asmens el. pašto adresas
Kontaktinio asmens telefono nr.
Kontaktinio asmens fakso nr.
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Metaduomenų atnaujinimas

2.1
2.2
2.3

Metaduomenų patvirtinimo data
Paskutinė metaduomenų sklaidos data
Paskutinio metaduomenų atnaujinimo
(peržiūros, patikros) data
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Statistinės informacijos apžvalga

3.1

Statistinės informacijos aprašymas
(pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

3.2
3.3
3.4

Naudojami klasifikatoriai
Sektorinė aprėptis
Apibrėžtis (-ys)

Lietuvos statistikos departamentas (LSD)
Švietimo ir kultūros statistikos skyrius
Salvinija Chomičienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius
salvinija.chomiciene@stat.gov.lt
(8 5) 236 4981
–
2014-12-22
2015-02-12
2015-01-23

Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir pateikti
vartotojams statistinę informaciją apie įmones,
organizavusias savo darbuotojų tęstinį profesinį
mokymą, mokymo dalyvių skaičių, apmokėtas valandas,
kuriomis darbuotojai mokėsi kursuose, įmonių išlaidas
profesinio mokymo kursams.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Šalis
Tęstinis profesinis mokymas – įmonės suplanuotas ir
finansuotas darbuotojų profesinis mokymas, skirtas
kvalifikacijai tobulinti ar kitai profesinei kvalifikacijai
įgyti.
Darbo laikas praleistas profesinio mokymo kursuose –
įmonės apmokėtų valandų, kuriomis darbuotojų mokėsi
ataskaitiniais metais vykusiuose kursuose, skaičius.

Profesinio mokymo kursai – mokymo centre, mokymo
klasėje ar specialiai mokymams skirtoje vietoje vykstantis
konkretaus dalyko profesinis mokymas, kurį veda
mokymo vadovas.
Įmonė
Įmonės, kuriose dirba 10 ir daugiau darbuotojų, ir šios
ekonominės veiklos rūšių grupės pagal EVRK 2 red.: B, C
(10–12, 13–15, 17–18, 19–23, 24–25, 26–28+33, 29–30,
16+31–32), D–E, F, G (45, 46, 47), I, H, J, K (64–65, 66),
L+M+N+R+S
Šalis
Kas penkeri metai
–
Darbo laikas, praleistas profesinio mokymo kursuose –
val.,
Dirbantieji, dalyvaujantys profesinio mokymo kursuose,
įmonės, organizuojančios dirbančiųjų profesinį mokymą, –
proc.,
Įmonių išlaidos profesinio mokymo kursams – EUR.
2010 m.

3.5
3.6

Statistinio stebėjimo vienetas
Statistinė (tiriamoji) visuma

3.7
3.8
3.9

Geografinė aprėptis
Laiko aprėptis
Bazinis laikotarpis
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Matavimo vienetas (-ai)

5
6

Ataskaitinis laikotarpis
Instituciniai įgaliojimai

6.1

Teisės aktai ir kiti susitarimai

6.2

Apsikeitimas statistiniais duomenimis
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Konfidencialumas (teisės aktai, užtikrinantys statistinių duomenų
konfidencialumą)

7.1

Konfidencialumo nustatymo politika

7.2

Duomenų konfidencialumą nustatančios
taisyklės

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1552/2005 dėl su profesiniu
mokymu įmonėse susijusios statistikos (OL 2005 L 255,
p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m.
gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 1893/2006 (OL 2006 L 393, p. 1);
2006 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.
198/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1552/2005 dėl su profesiniu mokymu
įmonėse susijusios statistikos (OL 2006 L 32, p.15) su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 17 d.
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 822/2010 (OL 2010 L
246, p. 18).
–

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.
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Informacijos sklaidos politika

8.1

Informacijos skelbimo kalendorius

8.2
8.3

Nuoroda į informacijos skelbimo kalendorių
Informacijos skelbimo tvarka
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Statistinės informacijos skelbimo
periodiškumas
Statistinės informacijos sklaidos formos

10.1

Informaciniai pranešimai

10.2
10.3

Leidiniai
Duomenų bazės

10.4
10.5

Prieiga prie mikroduomenų
Kita
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12

Metodologiniai dokumentai
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

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą
statistinės informacijos skelbimo kalendorių.
http://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.
Kas penkeri metai

Informacinis pranešimas skelbiamas 23 mėn. (lapkritį)
ataskaitiniams metams pasibaigus.
–
Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė
statistika -> Suaugusiųjų švietimas ir dirbančiųjų
profesinis mokymas -> Tęstinis profesinis mokymas
įmonėse)
–
Eurostato duomenų bazė
http://osp.stat.gov.lt/metodai10
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.
Variacijos
koeficientas
pasirinktas
pagrindiniu
paklaidos matu, neviršija 5 proc. Prieš pateikiant
rodiklio rezultatus vartotojams, atliekama papildoma
statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų
lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su
ankstesnio laikotarpio įverčiais ir atitinkamais kitų
statistinių tyrimų rodikliais.
Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra
valstybės
institucijos
ir
įstaigos,
tarptautinės
organizacijos (Eurostatas, CEDEFOP), 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.
Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
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Tikslumas ir patikimumas

14.1

Bendras tikslumas

14.2

Imties paklaida

14.3
14.3.1
14.3.1.1
14.3.1.2

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
dalis
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Palyginamumas

16.1

Geografinis palyginamumas

16.2

Palyginamumas laiko atžvilgiu

16.2.1

Palyginamų laiko eilučių ilgis
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Suderinamumas

17.1

Suderinamumas tarp skirtingų statistinių
sričių

17.2

Vidinis suderinamumas
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19

Administracinė našta respondentui
(vieno respondento statistinei
ataskaitai pildyti skirtas laikas)
Statistinės informacijos revizija

19.1

Revizavimo politika

19.2

Revizijos praktika

19.2.1

Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis
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Statistinių duomenų apdorojimas

20.1

Statistinių duomenų šaltinis

20.2
20.3

Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas
Statistinių duomenų rinkimas

Skaičiuojant pagrindinių rodiklių įverčius duomenys
analizuojami vertinant išskirtis, duomenys redaguojami.
Bendras rodiklių tikslumas yra pakankamai didelis ir
tenkina vartotojų poreikius.
2010 m. variacijos koeficientai:
Darbo laikas, praleistas profesinio mokymo kursuose – 2
proc.;
Dirbantieji, dalyvaujantys profesinio mokymo kursuose,
– 3 proc.;
Įmonės, organizuojančios dirbančiųjų profesinį mokymą,
– 2 proc.;
Įmonių išlaidos profesinio mokymo kursams – 4 proc.
–
–
5 proc.
Tiesiogines išlaidas kursams – 2 proc.;
Kitų rodiklių – 0 proc.
Statistinė informacija yra skelbiama 23 mėn.
ataskaitiniams metams pasibaigus.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES valstybių
narių.
Statistinės informacija pagal įmonių dydžio grupes yra
palyginama.
2010 m.
Dirbančių asmenų skaičius derinamas su metinio
įmonių veiklos statistinio tyrimo atitinkamo rodiklio
reikšme.
–
Vidutinis respondentų laikas, skirtas statistinei
ataskaitai pildyti, yra 2 val. 10 min.

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.
Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau
revizuojami.
–
Statistinės informacijos šaltinis yra statistinis tyrimas,
atliekamas imčių metodu (Dirbančių asmenų profesinės
kvalifikacijos tobulinimo statistinė ataskaita MVG-02
(vienkartinė).
Kas penkeri metai.
Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo

20.4

Statistinių duomenų tinkamumo
patvirtinimas

20.5

Statistinės informacijos rengimas

20.6

Koregavimas
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Pastabos / nuorodos į susijusius
metaduomenis

sistema e. Statistika, el. paštu, faksu, paštu.
Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai, parengti
pagal Europos Sąjungos statistikos tarnybos
standartines duomenų tikrinimo taisykles, pateikiami
statistinio tyrimo programavimo darbo techninėje
užduotyje. Statistinių duomenų kokybei užtikrinti
papildomai atliekama pirminių duomenų bazės patikra,
išsiskiriančių reikšmių vertinimas, tikrinamas duomenų
išsamumas ir patikimumas, analizuojami rodiklių ryšiai.
Atliekamas duomenų redagavimas, remiantis loginiais
ryšiais, palyginimas su ankstesniais tų pačių statistinių
duomenų rinkiniais.
Daugiau informacijos pateikiama Dirbančių asmenų
profesinio mokymo statistinio tyrimo metodikoje.
–
–

