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Naudojami klasifikatoriai
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Sektorinė aprėptis

Lietuvos statistikos departamentas (LSD)
Demografinės ir migracijos statistikos skyrius
Sigutė Litvinavičienė
Vyriausioji specialistė
Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius
sigute.litvinaviciene@stat.gov.lt
(8 5) 236 4713
(8 5) 236 4845
2015-04-08
2018-02-12
2018-02-12

Rengti ir skelbti statistinę informaciją apie moterų ir
vyrų padėties skirtumus visuomenėje bei stebėti
pokyčius šioje srityje.
Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius;
Lietuvos švietimo klasifikatorius (LŠK);
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK
2 red.);
Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK)
–
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Matavimo vienetas (-ai)
Ataskaitinis laikotarpis
Instituciniai įgaliojimai

6.1

Teisės aktai ir kiti susitarimai

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais,
apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą
pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį,
įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio
draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.
Darbo jėgos aktyvumo lygis – rodiklis, išreiškiamas
pasirinktos amžiaus grupės darbo jėgos ir to paties
amžiaus visų gyventojų santykiu.
Demografinės senatvės koeficientas – pagyvenusių
(65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius,
tenkantis 100 vaikų iki 15 metų amžiaus.
Lyčių lygybės statistika – statistinių duomenų apie
lygių galimybių užtikrinimą, moterų ir vyrų padėties
skirtumus rinkimas ir tvarkymas bei statistinės
informacijos rengimas ir skelbimas vartotojams.
Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis –
skirtumo tarp vyrų ir moterų vidutinio valandinio bruto
darbo užmokesčio, palyginti su vyrų vidutiniu
valandiniu bruto darbo užmokesčiu, procentinė dalis.
Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo
jėgos santykiu.
Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais,
apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą
pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį,
atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio
draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.
Nukentėjusio asmens šeimos nariai yra kartu su juo
gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai,
seserys ir jų sutuoktiniai, taip pat nukentėjusio asmens
sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo nukentėjęs asmuo
bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė),
sutuoktinio tėvai.
Nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, kurių nuolatinė
gyvenamoji vieta ataskaitiniu laikotarpiu yra Lietuvos
Respublikoje.
Skurdo rizikos lygis – gyventojų, esančių žemiau
skurdo rizikos ribos, dalis. Jų disponuojamosios
pajamos yra mažesnės negu apskaičiuota skurdo rizikos
riba.
Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos
amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus
visų gyventojų santykiu.
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tikimybinis
rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus,
jeigu visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo
lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje nekis.
Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai – moterys
ir vyrai
Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai
Visa šalies teritorija
Nuo 1997 m.
─
Asmenys, proc., EUR
Metai
Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymas;

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas;
Jungtinių Tautų konvencija dėl visų formų
diskriminacijos panaikinimo moterims, ratifikuota
Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. rugsėjo 10 d.
nutarimu Nr. 1-1035.
Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021
metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 112.
Valstybinė smurto prieš moteris mažinimo strategija ir
jos įgyvendinimo priemonių 2010–2012 metų planas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 853.
–
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Apsikeitimas statistiniais duomenimis
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Konfidencialumas (teisės aktai, užtikrinantys statistinių duomenų
konfidencialumą)
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Konfidencialumo nustatymo politika
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Duomenų konfidencialumą nustatančios
taisyklės
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Informacijos sklaidos politika
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Informacijos skelbimo kalendorius
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Nuoroda į informacijos skelbimo kalendorių
Informacijos skelbimo tvarka
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Statistinės informacijos skelbimo
periodiškumas
Statistinės informacijos sklaidos formos
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Informaciniai pranešimai
Leidiniai
Duomenų bazės
Prieiga prie mikroduomenų
Kita
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Metodologiniai dokumentai
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Kokybės vadyba

12.1

Kokybės užtikrinimas

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.
Metinis

–
„Moterys ir vyrai Lietuvoje“
–
–
Eurostato duomenų bazė; Jungtinių Tautų svetainė.
Statistinių tyrimų, kurių statistinė informacija
naudojama
lyčių
lygybei
rengti,
metodikos:
demografinės statistika; gyventojų ir būstų surašymai;
gyventojų užimtumas; darbo apmokėjimas ir darbo
sąnaudos; informacinės technologijos; pajamos,
vartojimo išlaidos, gyvenimo sąlygos; nusikalstamumas
ir baudžiamoji teisena; rinkimų rezultatai; socialinė
apsauga; švietimas ir gyventojų išsilavinimas.
Statistinės

informacijos

ir

jos

rengimo

kokybė
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Kokybės vertinimas

13

Reikalingumas ir aktualumas

13.1

Vartotojų poreikiai
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Vartotojų pasitenkinimas
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Statistinės informacijos pilnumas
(išsamumas)
Reikalingos informacijos pilnumo
(išsamumo) laipsnis

13.3.1
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Tikslumas ir patikimumas
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14.3.1.1
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Bendras tikslumas
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
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Savalaikiškumas
Punktualumas
Laiku paskelbtos statistinės informacijos
dalis
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Palyginamumas

16.1
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Geografinis palyginamumas
Palyginamumas laiko atžvilgiu
Palyginamų laiko eilučių ilgis
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Suderinamumas

17.1

Suderinamumas tarp skirtingų statistinių
sričių
Vidinis suderinamumas

17.2

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.
Atliekama kiekvieno statistinio tyrimo statistinių
duomenų kokybės kontrolė mikro- ir makroduomenų
lygmeniu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su
ankstesnio laikotarpio įverčiais. Žr. 21 p.
Pagrindiniai lyčių lygybės statistinės informacijos
vartotojai yra Lietuvos Respublikos Seimas,
Vyriausybė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir kitos
valstybės institucijos, savivaldybės, visuomeninės ir
tarptautinės organizacijos, mokslo įstaigos, žiniasklaida,
studentai ir kt., 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.
Skelbiama išsami statistinė informacija šalies mastu.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
–
–
–
–
–
–
–
–
100 proc.

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.
Užtikrinamas visiškas palyginamumas.
Nuo 2000 m.
–
Metiniai rodikliai tarpusavyje suderinti.
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Administracinė našta respondentui
(vieno respondento statistinei
ataskaitai pildyti skirtas laikas)
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Statistinės informacijos revizija

19.1

Revizavimo politika

19.2
19.2.1

Revizijos praktika
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
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Statistinių duomenų tinkamumo
patvirtinimas
Statistinės informacijos rengimas

20.6

Koregavimas
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Pastabos / nuorodos į susijusius
metaduomenis

Naudojami administraciniai duomenys, statistinių
tyrimų, visuotinių gyventojų ir būstų surašymai,
mokslinių ir sociologinių tyrimų (visuomenės apklausos
dėl tolerancijos tautinėms mažumoms, diskriminaciją
patyrę asmenys ir kt.) statistinė informacija. Žr. 21 p.
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
planines revizijas vartotojai informuojami iš anksto
planinių statistinių rodiklių revizijų kalendoriuje.
–
–
Pagrindinis duomenų šaltinis lyčių lygybės statistikai
rengti yra Lietuvos statistikos departamente atliekami
ištisiniai ir atrankiniai tyrimai, administraciniai
duomenų šaltiniai, ministerijų, kitų valstybės institucijų
duomenys. Žr. 21 p.
Metinis
LSD administracinius duomenis gauna pagal sutartis,
paraiškas. Atrankinių tyrimų duomenys renkami
klausėjams apklausiant respondentus.
Apie statistinių duomenų tinkamumą sprendžiama pagal
gautos informacijos kokybę.
European Handbook on Equality Data, Europos
Komisijos rekomendacijos, 2006.
Developing Gender Statistics: A Practical Tool,
Jungtinės Tautos, 2010.
Indicators of Gender Equality, Jungtinės Tautos, 2015.
–
Demografijos statistika; migracijos statistika; gyventojų
ir būstų surašymai; gyventojų užimtumas; darbo
apmokėjimas ir darbo sąnaudos; informacinės
technologijos; pajamos, vartojimo išlaidos, gyvenimo
sąlygos; nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena;
rinkimų rezultatai; socialinė apsauga; švietimas ir
gyventojų išsilavinimas.

