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Algų ir atlyginimų indekso paskirtis – parodyti algų ir
atlyginimų fondo pokyčius prekybos ir maitinimo
įmonėse.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Nefinansinės įmonės, kurių ekonominė veikla įvardyta
EVRK 2 red. G sekcijos 45−47 skyriuose (Didmeninė ir
mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir
motociklų remontas), I sekcijos 56 skyriuje (Maitinimo
ir gėrimų teikimo veikla).
Algos ir atlyginimai – darbuotojui už darbą mokamas
atlygis pinigais, prekėmis, paslaugomis ir (arba)
lengvatomis, įskaitant darbuotojui privalomus mokėti
pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas ir kt.
Įskaičiuojamas darbo užmokestis, įvairios priemokos
pinigais arba natūra: pašalpos, išeitinės išmokos, piniginės

dovanos,
premijos,
kompensacijos,
priedai.
Neįskaičiuojamos darbdavio mokamos socialinio
draudimo įmokos, lėšos, skirtos įrangai, darbo rūbams
pirkti, įvairiems kursams, mokymams; komandiruotėms
skirtos lėšos (kelionė, apgyvendinimas), pašalpos iš
Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų laikino
nedarbingumo atveju (liga, nėštumo ir gimdymo atostogos
ir atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai).
Algų ir atlyginimų indeksas – santykinis rodiklis,
išreiškiantis algų ir atlyginimų fondo pasikeitimą per tam
tikrą laikotarpį.
Įmonė
Visų rūšių ir dydžių veikiančios įmonės, kurių
pagrindinė ekonominė veikla įvardyta EVRK 2 red. G
sekcijos 45−47 skyriuose, I sekcijos 56 skyriuje.
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Informacijos skelbimo kalendorius
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Nuoroda į informacijos skelbimo kalendorių
Informacijos skelbimo tvarka

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).
2009 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.
329/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos nuostatas
dėl rodiklių sąrašų atnaujinimo, statistikos rengimo
dažnumo ir rodikliams taikomų suskirstymo ir grupavimo
lygių (OL L 103, 2009 4 23, p. 3-5).
–

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.
Ketvirtinis
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–
–
Rodiklių duomenų bazė (Vidaus prekyba -> Prekybos ir
maitinimo įmonių darbo rodikliai -> Prekybos ir
maitinimo įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų
indeksai (2010 m. - 100)
–
Eurostato duomenų bazė
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/vidaus-prekyba
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.
Prieš pateikiant rodiklio rezultatus vartotojams,
atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės
kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio
įverčiai palyginami su ankstesnio bei praėjusių metų
atitinkamo laikotarpių įverčiais. Pagrindiniu įverčio
tikslumo matu pasirinktas variacijos koeficientas
(santykinė standartinė paklaida) neviršija 3 proc..
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. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose
vertinamas
bendras
statistinės
informacijos
reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių
poreikis.
Prekybos ir maitinimo įmonių algų ir atlyginimų
indeksai yra skelbiami EVRK 2 red. skyriaus (2 ženklų)
lygiu. Rodiklio turinys ir detalumas atitinka ES
reikalavimus.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
Naudojamas administracinių duomenų šaltinio –
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
(VSDFV) − duomenys.
−
−
−

14.3.1.1
14.3.1.2

Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.
Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.
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−
−
Statistinė informacija yra skelbiama 90 dieną
ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.
Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.
Užtikrinamas visiškas palyginamumas.
Nuo 2010 m.
Rodiklio „Algų ir atlyginimų“ reikšmės suderinamos su
verslo struktūros, darbo statistika.
Rodiklio „Algų ir atlyginimų“ reikšmės suderinamos.
Agreguotos rodiklio reikšmės yra apskaičiuojamos iš
žemesnio lygmens reikšmių remiantis nustatyta tvarka.
Naudojami administracinių šaltinių duomenys. Naštos
respondentams nėra.

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
Naudojami VSDFV duomenys.
Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekama
pirminių duomenų bazės patikra, duomenys lyginami su
ankstesnio laikotarpio bei praėjusių metų atitinkamo
laikotarpio duomenimis.
Rodiklis skaičiuojamas remiantis statistiniam tyrimui
atrinktų įmonių duomenimis. Įverčiai skaičiuojami
naudojant įprastas sluoksninės atsitiktinės imties
formules (santykinis įvertinys). Algų ir atlyginimų
indeksas skaičiuojamas lyginant su 2010 m. (bazinių)
ketvirčių vidurkiu. Statistinės informacijos rengimo
procesas aprašytas Prekybos ir maitinimo įmonių
mėnesinio statistinio tyrimo metodikoje.
–
–

