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Laisvų darbo vietų statistinio tyrimo tikslas – įvertinti
laisvų ir užimtų darbo vietų skaičių pagal ekonominės
veiklos rūšis, įmonių dydžių grupes. Laisvų darbo vietų
statistika reikalinga priimant sprendimus, susijusius su
struktūriniais užimtumo rodikliais (užimtumo politikos
srityje), naudojama siekiant įvertinti padėtį darbo rinkoje.
Taip pat ši informacija reikalinga darbuotojų pasiūlai ir
paklausai darbo rinkoje įvertinti bei silpnosioms darbo
rinkos vietoms nustatyti.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Šalies ūkis
Laisva darbo vieta – naujai sukurta, neužimta arba
artimiausiu metu tapsianti laisva mokamo darbo vieta,
dėl kurios darbdavys imasi ir yra pasirengęs toliau imtis
aktyvių veiksmų ieškodamas tinkamo kandidato ne iš

tos pačios įmonės ir į kurią darbdavys iš karto ar per
tam tikrą laikotarpį ketina priimti kandidatą.
Užimta darbo vieta – darbo vieta, kurioje mokamą
darbą dirba priimtas samdomasis darbuotojas.
Įmonė, įstaiga ar organizacija, turinti juridinio asmens
statusą
Apimamos EVRK 2 red. A–S sekcijų ekonominės
veiklos rūšių visų nuosavybės formų įmonės, įstaigos ir
organizacijos
Visa šalies teritorija
Nuo 2004 m.
–
Vnt.
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Konfidencialumas (teisės aktai, užtikrinantys statistinių duomenų
konfidencialumą)

7.1

Konfidencialumo nustatymo politika

7.2

Duomenų konfidencialumą nustatančios
taisyklės

2009 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.
19/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 453/2008 dėl Bendrijos
ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas nuostatos
dėl laisvos darbo vietos apibrėžties, duomenų rinkimo
ataskaitinių datų, duomenų perdavimo reikalavimų ir
ekonominio pagrįstumo tyrimų (OL 2009 L 9, p. 3);
2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 453/2008 dėl Bendrijos ketvirtinės
statistikos apie laisvas darbo vietas (OL 2008 L 145, p.
234);
2008 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.
1062/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 453/2008 dėl Bendrijos
ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas nuostatos
dėl sezoninio išlyginimo tvarkos ir kokybės ataskaitų (OL
2008 L 285, p. 3);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d.
nutarimas Nr. 957 „Dėl ekonominės migracijos procesų ir
užsienio lietuvių būklės stebėsenos, analizės ir
prognozavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
–

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas;
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos,
panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl
konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos
Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L87,
p. 164).
Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas,
patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;
Statistikos
informacinės
sistemos
elektroninės
informacijos saugaus tvarkymo taisyklių, patvirtintų
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. kovo
12 d. įsakymu Nr. DĮ-76, 6 p.
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Informacijos sklaidos politika

8.1

Informacijos skelbimo kalendorius

8.2
8.3

Nuoroda į informacijos skelbimo kalendorių
Informacijos skelbimo tvarka
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Statistinės informacijos skelbimo
periodiškumas
Statistinės informacijos sklaidos formos

10.1

Informaciniai pranešimai
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Leidiniai

10.3

Duomenų bazės

10.4
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Prieiga prie mikroduomenų
Kita
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Metodologiniai dokumentai
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
13.3.1

Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)
Reikalingos informacijos pilnumo

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą
statistinės informacijos skelbimo kalendorių.
http://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, metinis

Informacinis pranešimas apie laisvas darbo vietas
skelbiamas ne vėliau kaip 55 dieną ataskaitiniam
ketvirčiui pasibaigus.
Informacija skelbiama statistikos leidiniuose „Darbo
rinkos metraštis“, „Lietuvos statistikos metraštis“,
„Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“.
Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė
statistika –> Laisvos ir užimtos darbo vietos)
–
Eurostato duomenų bazė
http://osp.stat.gov.lt/metodai8
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.
Vertinant statistinius rodiklius, analizuojama gautos
informacijos kokybė. Atliekama papildoma statistinių
duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu.
Statistinių rodiklių įverčiai palyginami su ankstesnio
laikotarpio įverčiais ir administracinių šaltinių
duomenimis.
Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
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.
Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta

(išsamumo) laipsnis

informacija skelbiama 100 proc.
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Tikslumas ir patikimumas

14.1

Bendras tikslumas

Tyrimas atliekamas imčių metodu. 2014 m. tyrimui
sudaryta 7186 vienetų imtis, reprezentuojanti šalies ūkį
pagal ekonominės veiklos rūšis ir sektorius.
I
II
III
IV

2014 m. ketvirčiai
14.2
Imties paklaida
Variacijos koeficientas,
proc.

Laisvos
darbo vietos
Užimtos
darbo vietos

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.
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Savalaikiškumas ir punktualumas
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Savalaikiškumas
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Punktualumas

15.2.1

Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis
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Suderinamumas

17.1

Suderinamumas tarp skirtingų statistinių
sričių
Vidinis suderinamumas

17.2
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Revizavimo politika
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Revizijos praktika
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Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20

Statistinių duomenų apdorojimas

20.1

Statistinių duomenų šaltinis

20.2
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Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas
Statistinių duomenų rinkimas
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Statistinių duomenų tinkamumo
patvirtinimas
Statistinės informacijos rengimas
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20.5

2,4

2,1

2,3

2,4

0,1

0,1

0,1

0,1

–
–
2,3
–

–
–
2,6
–

–
–
3,0
–

–
–
3,6
–

Statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 55 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.
Ketvirtinės – nuo 2004 m., metinės – nuo 2005 m.
Ketvirtinė ir metinė statistinė informacija tarpusavyje
yra suderintos.
–
Statistinei informacijai rengti naudojami darbo
apmokėjimo tyrimo ir administraciniai duomenys.

Keičiantis teisės aktams, atsiradus reikšmingoms
klaidoms atliekamos statistinių rodiklių revizijos. Apie
jų rezultatus ir atliktus pakeitimus vartotojai nedelsiant
informuojami. Apie planines revizijas vartotojai
informuojami iš anksto planiniame statistinės
informacijos revizijų kalendoriuje.
Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau
revizuojami.
–
Statistinė informacija rengiama remiantis ketvirtinio
darbo apmokėjimo tyrimo (statistinė ataskaita DA-01) ir
administracinių duomenų šaltinių – Valstybinio
socialinio fondo valdybos (Sodros) ir Lietuvos darbo
biržos – duomenimis.
Ketvirtinis
Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių
duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje
e. Statistika, paštu, faksu, el. paštu. Tyrimo klausimynas
Apie statistinių duomenų tinkamumą sprendžiama pagal
gautos statistinės informacijos kokybę.
Statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas
Laisvų darbo vietų statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Koregavimas

21

Pastabos / nuorodos į susijusius
metaduomenis

Įvesti statistiniai duomenys yra papildomai tikrinami.
Kiekviena klaida turi savo svorį, kurios dydis priklauso
nuo jos poveikio galutinių rezultatų tikslumui.
Analizuojamas galimų ignoruoti klaidų protokolas,
daugiausia dėmesio skiriama klaidoms, turinčioms
daugiausia įtakos rezultatams.
–

