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Nuolatinių gyventojų skaičiaus ir sudėties nustatymo
tikslas – rengti ir teikti vartotojams statistinę
informaciją apie Lietuvos Respublikos nuolatinių
gyventojų skaičių ir sudėtį pagal lytį, amžių, pilietybę,
gimimo valstybę, santuokinę padėtį, teritorijos
administracinius vienetus.
Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius, Lietuvos
Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų
vietovių klasifikatorius.
–
Nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, kurių nuolatinė
gyvenamoji vieta ataskaitiniu laikotarpiu yra Lietuvos
Respublikoje.
Nuolatinė gyvenamoji vieta – vieta, kurioje asmuo
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Teisės aktai ir kiti susitarimai

6.2

Apsikeitimas statistiniais duomenimis

paprastai praleidžia poilsiui skirtą paros dalį, nepaisant
laikinųjų nebuvimų išvykstant poilsiauti, atostogauti,
aplankyti draugus ir gimines, verslo reikalais, gydytis
arba keliaujant religijos tikslais į šventąsias vietas.
Nuolatiniais gyventojais yra laikomi tik asmenys, kurie:
1) iki
ataskaitinės
datos
savo
nuolatinėje
gyvenamojoje
vietoje
nenutrūkstamai
gyveno
mažiausiai 12 mėn., arba
2) per paskutinius 12 mėnesių iki ataskaitinės datos
atvyko į savo nuolatinę gyvenamąją vietą ketindami
joje pasilikti mažiausiai vienus metus.
Nuolatinių
gyventojų skaičius
yra
išvestinis
demografinių procesų (gimstamumo, mirtingumo,
migracijos) rodiklis. Tiksliausiai nuolatinių gyventojų
skaičius tam tikroje teritorijoje nustatomas visuotinių
gyventojų ir būstų surašymų metu.
Lietuvos Respublikos nuolatinis gyventojas
Visi Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai
Visa šalies teritorija
Nuo 1959 m.

–
Asmuo
Nuolatinių gyventojų skaičius laikotarpio (mėnuo,
metai) pradžioje, vidutinis ataskaitinių metų gyventojų
skaičius.
2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 1260/2013 dėl Europos
demografinės statistikos (OL 2013 L 330, p. 39);
2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų
surašymų (OL 2008 L 218, p. 14);
2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos
statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl
statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius
(OL 2007 L 199, p. 23);
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir
jų ribų įstatymas;
Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir
kritinių būklių įstatymas;
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo
įstatymas;
Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės
padėties;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d.
nutarimas Nr. 1017 „Dėl 2007 m. liepos 11 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl
Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos
statistikos ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie
darbuotojus užsieniečius nuostatų įgyvendinimo“.
–
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Reikalingumas ir aktualumas

13.1

Vartotojų poreikiai

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.
Mėnesinis, metinis

Išankstinis nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje
skelbiamas sausio 11 d.
„Demografijos metraštis“, „Moterys ir vyrai Lietuvoje“,
„Lietuvos statistikos metraštis“ ir „Lietuva skaičiais“
(metiniai).
Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė
statistika -> Gyventojai -> Gyventojų sudėtis)
–
Eurostato duomenų bazė
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/gyventojai1
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.
Atlikus visuotinį gyventojų ir būstų surašymą,
nustatytas nuolatinių gyventojų skaičius palyginamas su
statistikos įvertintu nuolatinių gyventojų skaičiumi ir,
esant neatitikimui, – perskaičiuojamas. Nuolatinių
gyventojų skaičius ir sudėtis perskaičiuojama ir tarp
visuotinių gyventojų ir būstų surašymų.
Statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir
savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės
organizacijos (Eurostatas, Jungtinių Tautų Organizacija
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ir kt.), žiniasklaida, verslo, mokslo visuomenės atstovai,
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.
Rengiama ir skelbiama išsami statistinė informacija
šalies mastu.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
–
–
–
–
–
–
Išankstinis mėnesinis nuolatinių gyventojų skaičius
pateikiamas 9, išankstinis nuolatinių gyventojų skaičius
liepos 1 d. – 24, galutinis nuolatinių gyventojų skaičius
metų pradžioje – 150 dieną ataskaitiniam laikotarpiui
pasibaigus (kartu skelbiamas galutinis praėjusių metų
nuolatinių gyventojų skaičius kiekvieno mėnesio
pradžioje). Galutinis nuolatinių gyventojų skaičius t
metų liepos 1 d. skelbiamas t+1 metais gegužės
pabaigoje.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.
Užtikrinamas visiškas palyginamumas.
Šalies nuolatinių gyventojų skaičiaus laiko eilutė
palyginama nuo 1959 m.
–
Mėnesiniai ir metiniai rodikliai suderinti.
Naudojami administraciniai duomenys.

Statistinių rodiklių revizijos atliekamos vadovaujantis
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
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planines revizijas vartotojai informuojami iš anksto
planinių statistinių rodiklių revizijų kalendoriuje.
Revizijos atliekamos pagal statistinės informacijos
revizijų kalendorių. Statistinės informacijos revizijų
kalendorius skelbiamas Oficialiosios statistikos portale.
Remiantis Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio
gyventojų ir būstų surašymo rezultatais bei gimimų,
mirimų, gyventojų tarptautinės migracijos ir
nedeklaruotos emigracijos tyrimų vertinimais, buvo
perskaičiuotas 2002–2012 m. nuolatinių gyventojų
skaičius. Paskelbus galutinę demografinę ir migracijos
statistinę informaciją, patikslinamas praėjusių metų
nuolatinių gyventojų skaičius kiekvieno mėnesio
pradžioje, taip pat tikslinamas praėjusių metų nuolatinių
gyventojų skaičius liepos 1 d. savivaldybėse.
–
Statistinės informacijos šaltiniai yra Lietuvos statistikos
departamento statistinių tyrimų, administracinių ir kitų
šaltinių duomenys. Tiksliausiai nuolatinių gyventojų
skaičius ir sudėtis nustatoma visuotinių gyventojų ir
būstų surašymų metu. Visuotiniai gyventojų ir būstų
surašymai paprastai atliekami kartą per dešimtmetį. Tarp
surašymų nuolatinių gyventojų skaičius ir sudėtis
nustatoma naudojant komponenčių metodą (remiantis
visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais,
statistiniais duomenimis apie gimusiuosius, mirusiuosius
ir asmenis, keičiančius nuolatinę gyvenamąją vietą,
teritorijos
administracinių
vienetų
pakeitimais).
Statistiniai duomenys apie gimusiuosius, mirusiuosius ir
asmenis, pakeitusius nuolatinę gyvenamąją vietą,
gaunami iš valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų
registro duomenų centrinės bazės.
Mėnesinis, metinis
Lietuvos statistikos departamentas Gyventojų registro
duomenis gauna pagal sutartį tiesioginio prisijungimo
prie Gyventojų registro duomenų centrinės bazės (online) būdu.
Apie statistinių duomenų tinkamumą sprendžiama pagal
gautos informacijos kokybę.
Nuolatinių gyventojų skaičiaus ir sudėties nustatymo
metodika
Ataskaitinių metų statistinė informacija lyginama su
praėjusių metų statistine informacija ir tikrinama
naudojant MS Excel programą. Atsiradus praleistoms
reikšmėms, klaidos taisomos.
–

