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Statistinė informacija apie namų ūkių pajamas rengiama
pajamų ir gyvenimo sąlygų (PGS) tyrimo duomenų
pagrindu. Renkami kalendorinių metų iki tyrimo
statistiniai duomenys apie gautas pajamas. Rengiama
informacija apie namų ūkio bendrąsias ir
disponuojamąsias pajamas, namų ūkių pasiskirstymą
pagal pajamų šaltinius, pajamų lygį. Statistinė
informacija apie pajamas naudojama skurdo rizikos
rodikliams skaičiuoti, namų ūkių gyvenimo lygio
analizei.
–
–
Bendrąsias namų ūkio pajamas sudaro visos namų
ūkio narių asmeninės pajamos iš samdomojo ar
savarankiško darbo, pajamos iš nekilnojamojo turto

3.5

Statistinio stebėjimo vienetas

3.6
3.7
3.8
3.9

Statistinė (tiriamoji) visuma
Geografinė aprėptis
Laiko aprėptis
Bazinis laikotarpis
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Matavimo vienetas (-ai)
Ataskaitinis laikotarpis
Instituciniai įgaliojimai

6.1

Teisės aktai ir kiti susitarimai

arba žemės nuomos, socialinės išmokos senatvėje,
netekus maitintojo, ligos, negalios, nedarbo atveju,
stipendijos, piniginės išmokos šeimai, vaikams, su
socialine atskirtimi susijusios išmokos, būsto pašalpos,
reguliarūs piniginiai pervedimai iš kitų namų ūkių,
palūkanos, dividendai.
Disponuojamosios namų ūkio pajamos – bendrosios
pajamos atskaičius pajamų mokestį, nuolatinius turto
mokesčius, darbuotojų, savarankiškai dirbančių asmenų
ir bedarbių privalomojo socialinio draudimo įmokas ir
reguliarius pervedimus kitiems namų ūkiams.
Pajamų kvintilinės grupės – asmenų grupės, gautos į 5
lygias dalis padalijus eilutę, kurią sudaro visi asmenys,
išdėstyti didėjimo tvarka pagal namų ūkio
ekvivalentines disponuojamąsias pajamas. Pirmąjį
penktadalį, t. y. pirmąją kvintilinę grupę, sudaro
asmenys, kurių ekvivalentinės disponuojamosios
pajamos yra mažiausios (mažesnės už pirmąjį kvintilį),
antrąją – asmenys, kurių pajamos yra didesnės už
pirmąjį kvintilį, bet mažesnės už antrąjį kvintilį, ir t. t.
Kiekvienos kvintilinės grupės asmenų skaičius
vienodas.
Privatus namų ūkis ir 16 metų ir vyresnis privataus
namų ūkio narys
Lietuvos privatūs namų ūkiai
Šalis, apskritys
Nuo 2005 m.
–
EUR
Metai
2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos
apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) ( OL
2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 207),
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 gegužės 13 d.
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158,
p. 1);
2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB)
Nr. 1980/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS),
kiek tai susiję su apibrėžimais ir jų atnaujinimu (OL 2004
m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 219), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 2 d.
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 676/2006 (OL 2006 L
118, p. 3);
2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB)
Nr. 1981/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS),
susijusias su duomenų rinkimo vietoje aspektais ir
trūkstamų reikšmių priskyrimo procedūromis (OL 2004
m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 241);
2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB)
Nr. 1982/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS)

sąsajoje su imčių atrankos aspektais ir paieškos
taisyklėmis (OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius,
1 tomas, p. 247);
2003 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB)
Nr. 1983/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS)
tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiu (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 252), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio
8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 317/2013 (OL 2013 L
99, p. 1);
2004 m. sausio 5 d. Komisijos reglamentas (EB)
Nr. 28/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS),
susijusias su išsamiu tarpinių ir galutinių kokybės
ataskaitų turiniu (OL 2004 m. specialusis leidimas,
16 skyrius, 2 tomas, p. 7).
–

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
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Informacijos sklaidos politika

8.1

Informacijos skelbimo kalendorius

8.2
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Nuoroda į informacijos skelbimo kalendorių
Informacijos skelbimo tvarka
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10

Statistinės informacijos skelbimo
periodiškumas
Statistinės informacijos sklaidos formos

10.1
10.2

Informaciniai pranešimai
Leidiniai

10.3

Duomenų bazės

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

–
Informacija skelbiama metiniuose statistikos leidiniuose
„Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos“ ir „Lietuvos
statistikos metraštis“.
Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė
statistika -> Pajamos, vartojimo išlaidos, gyvenimo
sąlygos -> Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas ->Namų
ūkių pajamos)

10.4

Prieiga prie mikroduomenų

10.5

Kita
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Metodologiniai dokumentai
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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
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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.

15

Savalaikiškumas ir punktualumas

15.1

Savalaikiškumas

15.2

Punktualumas

15.2.1

Laiku paskelbtos statistinės informacijos
dalis
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Palyginamumas

16.1
16.2

Geografinis palyginamumas
Palyginamumas laiko atžvilgiu

Viešosios duomenų rinkmenos.
Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami
remiantis Konfidencialių statistinių duomenų teikimo
mokslo tikslams tvarkos aprašu.
Eurostato duomenų bazė
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/pajamos-ir-gyvenimosalygos-pajamu-ir-gyvenimo-salygu-tyrimas
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.
Atliekama statistinių duomenų kokybės kontrolė mikroir makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai
palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais.
Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra šalies
valstybės institucijos ir įstaigos, visuomeninės,
tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, politikai, verslo
ir mokslo atstovai, studentai, moksleiviai ir kiti.
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 ir jų komponentai yra
skelbiami.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
Didesnio tikslumo siekiama mažinant su imtimi
nesusijusias paklaidas.
Rodiklio „piniginės disponuojamos pajamos vienam
namų ūkio nariui“ variacijos koeficientas 2015 m. –
2,4 proc.
–
–
Namų ūkių neatsakymo lygis 2015 m. – 25,3 proc.
–
Statistinė informacija yra skelbiama 9 mėn.
ataskaitiniams metams pasibaigus.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.
Eilutės lūžis dėl rodiklio revizavimo po LR 2011 m.
visuotinio gyventojų ir būstų surašymo.

16.2.1

Palyginamų laiko eilučių ilgis
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Suderinamumas

17.1

Suderinamumas tarp skirtingų statistinių
sričių
Vidinis suderinamumas

17.2

Laiko eilutė palyginama nuo 2008 m.
Suderinta su kita LSD skelbiama informacija
Statistinių rodiklių rinkinio elementai yra suderinti.
Vidutinis respondentų skirtas laikas klausėjams
atliekant apklausą – 64 min.
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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

20.4

Statistinių duomenų tinkamumo
patvirtinimas

20.5

Statistinės informacijos rengimas

20.6

Koregavimas

–
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Pastabos / nuorodos į susijusius
metaduomenis

–

18

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.
Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau
revizuojami
–
Statistinės informacijos šaltinis yra statistinis tyrimas ir
administraciniai duomenų šaltiniai: Gyventojų registro
duomenų centrinė bazė, Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba (SODRA), Valstybinė
mokesčių inspekcija (VMI) ir Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija (SADM).
Metinis
Duomenys
renkami
klausėjams
apklausiant
respondentus. Tyrimas atliekamas CAPI (klausėjas
respondento atsakymus žymi kompiuteryje), CATI
(klausėjas apklausia respondentus telefonu), PAPI
(klausėjas respondento atsakymus žymi spausdintoje
anketoje). Tyrimo klausimynas
Tikrinimo procedūros: patikrinamas populiacijos
padengimas ir neatsakymų lygis, rezultatai palyginami
su ankstesniais (praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu)
vertinimais.
Statistinių
duomenų
tinkamumo
patikrinimą atlieka LSD, papildomą kokybės kontrolę
atlieka Eurostatas.
Atliekamas duomenų redagavimas, įvedimas, trūkstamų
reikšmių įrašymas, svorių koregavimas atsižvelgiant į
neatsakymus, kalibravimas.
Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo metodika

