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Dirbančių asmenų skaičiaus indekso paskirtis – parodyti
gyventojų užimtumo pramonės įmonėse raidą ir pokyčius.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Nefinansinės įmonės, kurių pagrindinė ekonominė
veikla yra pramonė (EVRK 2 red. B, C, D sekcijos ir E
sekcijos 36 skyrius).
Dirbantys asmenys – pagal darbo sutartis (įskaitant
sezonines) dirbantys darbuotojai, kuriems įmonė moka
atlyginimą; nemokamai dirbantys savininkai, šeimos
nariai; dirbantys ne visą darbo dieną ar savaitę; laikinai
nedirbantys asmenys (kai suteiktos nėštumo ir gimdymo
atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji
metai, dėl ligos, atostogų, streiko). Neįskaičiuojami
asmenys, atliekantys privalomąją karo tarnybą.
Dirbančių asmenų skaičiaus indeksas – santykinis

rodiklis, išreiškiantis dirbančių asmenų skaičiaus
pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį.
Vienetas pagal veiklos rūšį
Visų rūšių ir dydžių veikiančios įmonės, kurių
pagrindinė ekonominė veikla nurodyta EVRK 2 red. B,
C, D sekcijose ir E sekcijos 36 skyriuje.
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Konfidencialumo nustatymo politika
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Statistinės informacijos skelbimo
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Prieiga prie mikroduomenų

Ketvirtis
1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL
2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas,
p. 291), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m.
gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 461/2012
(OL 2012 L 142, p. 26).
–

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 Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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.

–
–
Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Pramonė ->
-> Pramonės rodikliai (ketvirtiniai) -> Pramonės įmonių
vidutinio dirbančiųjų skaičiaus indeksas, palyginti su
2010 m.)
–
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Metodologiniai dokumentai
Kokybės vadyba
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Kokybės užtikrinimas
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Kokybės vertinimas

13

Reikalingumas ir aktualumas
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Vartotojų poreikiai

13.2

Vartotojų pasitenkinimas

13.3

Statistinės informacijos pilnumas
(išsamumas)

13.3.1

Reikalingos informacijos pilnumo
(išsamumo) laipsnis
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Tikslumas ir patikimumas

14.1

Bendras tikslumas

2017 m. ketvirčiai
14.2
Imties paklaida
Variacijos
Dirbantys asmenys
koeficientas, proc.
14.3
Paklaida, nesusijusi su imtimi
14.3.1
Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo
14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.
14.3.1.2 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

Eurostato duomenų bazė
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/pramone
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 (santykinė standartinė paklaida),
pasirinktas pagrindiniu paklaidos matu, paprastai
neviršija 3 proc. Prieš pateikiant rodiklio rezultatus
vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų
kokybės kontrolė makroduomenų lygmeniu. Statistinio
rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio
bei praėjusių metų atitinkamo laikotarpio įverčiais.
Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
Eurostatas, tarptautinės organizacijos, 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.
Rodiklis skelbiamas EVRK 2 red. B, C, D sekcijų ir E
sekcijos 36 skyriaus lygmeniu ir pagal Pagrindines
pramonines grupes. Rodiklio turinys atitinka ES
reikalavimus.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
Naudojamas administracinis duomenų šaltinis –
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
(VSDFV).
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Statistinė informacija skelbiama 60 dieną ataskaitiniam
ketvirčiui pasibaigus.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.
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Geografinis palyginamumas
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Suderinamumas

17.1

Suderinamumas tarp skirtingų statistinių
sričių
Vidinis suderinamumas

17.2

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.
Užtikrinamas palyginamumas.
Nuo 1998 m. I ketv.
Dirbančių asmenų skaičius suderinamas su verslo
struktūros, darbo statistika.
–
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Administracinė našta respondentui
(vieno respondento statistinei
ataskaitai pildyti skirtas laikas)
Statistinės informacijos revizija
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Revizavimo politika

19.2

Revizijos praktika

19.2.1

Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis
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Statistinių duomenų apdorojimas
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Statistinių duomenų šaltinis
Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas
Statistinių duomenų rinkimas
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Statistinių duomenų tinkamumo
patvirtinimas

20.5

Statistinės informacijos rengimas

Rodiklis skaičiuojamas remiantis statistiniam
tyrimui atrinktų įmonių duomenimis. Ketvirtiniai
dirbančių asmenų skaičiaus duomenys lyginami su
bazinių (2010 m.) ketvirčių vidurkiu. Statistinės
informacijos rengimo procesas aprašytas Pramonės
įmonių veiklos statistinio tyrimo metodikoje.
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Koregavimas

–
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Pastabos / nuorodos į susijusius
metaduomenis

–
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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
planines revizijas vartotojai informuojami iš anksto
planinių statistinių rodiklių revizijų kalendoriuje.
Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau
revizuojami.
–
Administracinis duomenų šaltinis – VSDFV.
Ketvirtinis
Rodikliui skaičiuoti duomenys imami iš VSDFV
duomenų bazės.
Siekiant užtikrinti duomenų kokybę, taikomos tikrinimo
procedūros: patikrinamas informacijos išsamumas
pirminių duomenų bazėje; sugretinami dirbtų valandų,
dirbančių asmenų skaičiaus, algų ir atlyginimų rodikliai
įmonės mastu ir apskaičiuojamos vidutinės darbo
rodiklių reikšmės. Gavus suvestinius rezultatus,
statistiniai duomenys lyginami su ankstesnio laikotarpio
ir su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis.

