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Skyrius 1. Kaip prisijungti prie oficialiosios
statistikos portalo?
Prisijungti prie oficialios statistikos portalo galima šiais būdais:


Prisijungti per elektroninės valdžios vartus
Norėdami prisijungti per elektroninės valdžios vartus, paspaudus mygtuką "Prisijungti",
pasirinkite "Prisijungti per elektroninės valdžios vartus". Būsite nukreipti į elektroninės
valdžios puslapį, kuriame pasirinksite, kuriuo būdu pageidaujate prisijungti. Pasirinkus
pageidaujamą prisijungimo būdą, toliau vadovaukitės tolimesniais nurodymais.
Šia paslauga gali naudotis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.



Sukurti naują paskyrą
Norėdami sukurti naują paskyrą, spauskite mygtuką "Registracija", arba paspaudus mygtuką
"Prisijungti", pasirinkite "Sukurti paskyrą", jei dar esate neprisiregistravęs. Būsite nukreipti į
naujos paskyros sukūrimo langą, kuriame reiks pasirinkti ar esate fizinis, ar juridinis asmuo
ir užpildyti būtinus laukus.
Registruojantis el. pašto adresą būtina suvesti galiojantį, nes juo gausite pranešimą
apie sėkmingą prisijungimą ir Jūsų pirmo prisijungimo slaptažodį!



Prisijungti su savo naudotojo vardu ir slaptažodžiu
Jeigu jau esate užsiregistravęs, tai spauskite mygtuką "Prisijungti" ir atsidariusiame naujame
lange suveskite savo naudotojo vardą bei slaptažodį.
Jeigu pamiršote slaptažodį, spauskite "Priminti slaptažodį". Slaptažodžio priminimui Jums
bus pateiktas klausimas.

Skyrius 2. Naudotojo sritis
Turinys
Asmeniniai nustatymai
Kaip peržiūrėti gautus informacinius pranešimus?
Kaip tvarkyti asmeninį kalendorių?
Kaip prenumeruoti naujienas?

Asmeniniai nustatymai
Prisijungę su savo naudotojo vardu prie oficialiosios statistikos portalo, visada puslapio viršuje,
dešiniajame kampe matysite savo vardą, pavardę, pasirinktą pseudoportretą, bei atsijungimo
mygtuką.

Paspaudus ant vardo ir pavardės, Jums atsidarys puslapis "Mano paskyra", kuriame galėsite tvarkyti
savo duomenis.
Mano paskyroje galite atlikti šiuos veiksmus:
o
o
o
o

keisti asmeninius duomenis;
pridėti pseudoportretą;
keisti naudotojo vardą, slaptažodį bei slaptažodžio priminimo klausimą;
keisti vaizdavimo parametrus: kalbą, laiko juostą, sveikinimą.

Kaip peržiūrėti gautus informacinius pranešimus?
Informacinius pranešimus gauna tik registruoti oficialiosios statistikos portalo naudotojai. Kaip
prisijungti prie oficialios statistikos portalo?
Gautus informacinius pranešimus galite peržiūrėti pagrindiniame portalo puslapyje pasirinkę
"Informaciniai pranešimai".
Šiame puslapyje yra pateikiami visi gauti pranešimai. Neperskaityti pranešimai būna paryškinti.
Pranešimai gali būti kelių tipų:
o
o
o
o

informacija apie prenumeratas ir naujas publikacijas;
informacija apie pasikeitimus dominančiose portalo srityse;
informacija apie užsakomas elektronines paslaugas;
kita aktuali informacija.

Norėdami perskaityti gautą pranešima, spauskite jo antraštės. Atsidariusiame puslapyje pamatysite
pranešimo tekstą.

Jeigu pranešimas Jums nebeaktualus, jį galite bet kada pašalinti paspaudus "Trinti" arba pranešimų
sąraše varnele pažymėti visus norimus pašalinti pranešimus ir paspausti "Trinti".
Norėdami sutrumpinti bendrą rodomų pranešimų sąrašą, atlikite jų paiešką pagal gavimo datą, sritį
ar temą.

Kaip tvarkyti asmeninį kalendorių?
Susikurti savo asmeninį kalendorių gali tik registruoti oficialiosios statistikos portalo naudotojai.
Kaip prisijungti prie oficialios statistikos portalo?
Asmeninį kalendorių galite peržiūrėti pagrindiniame portalo puslapyje pasirinkę "Asmeninis
kalendorius".
Asmeniniame kalendoriuje galite sudėti visus Jums aktualius įvykius, pranešimus spaudai, rodiklių
informaciją, naujų skelbiamų leidinių datas.

Savo asmeniniame kalendoriuje Jūs galite peržiūrėti:
o
o
o
o
o
o

bendrą informaciją;
savaitės įvykius;
mėnesio įvykius;
metų įvykius;
visą įvykių sąrašą;
eksportuoti įvykius. Galite eksportuoti visus savo asmeninio kalendoriaus įvykius failo
iCalendar formatu.

Peržiūrėdami asmeninio kalendoriaus visus įvykius, mygtuko "Veiksmai" pagalba, galite pašalinti
įvykį arba eksportuoti failo iCalendar formatu.

Kaip susikurti savo asmeninį kalendorių:
1. Norėdami užsiprenumeruoti įvykius (sukurti savo asmeninį kalendorių), pagrindiniame
portalo kalendoriuje pasirinkite "Sukurti savo kalendorių".

2. Atsidariusiame naujame puslapyje matysite galimą įvykių prenumeratos sąrašą.
3. Naudodamiesi filtro pagalba galite pasirinkti, kokio tipo, srities, temos, potemės įvykius
pageidaujate prenumeruoti. Taip pat galima pasirinkti ir prenumeruojamą įvykių periodą.
4. Atlikus prenumeruojamų įvykių paiešką, gautame sąraše varnele sužymėkite visus įvykius,
kuriuos norite prenumeruoti.
5. Pasirinkus įvykių sąrašą, nepamirškite pasirikti, kokiu būdu Jūs pageidaujate gauti
informaciją: ar į asmeninį kalendorių, ar el. paštu.
6. Spauskite mygtuką "Prenumeruoti".

Kaip prenumeruoti naujienas?
Naujienas prenumeruoti gali tik registruoti oficialiosios statistikos portalo naudotojai. Kaip
prisijungti prie oficialios statistikos portalo?
Kaip prenumeruoti naujienas:
1. Pasirinkite "Naujienų prenumerata" arba prisijungę su savo naudotoju prie portalo,
naudotojo srityje pasirinkite "Prenumeratos nustatymai".
2. Atsidarys naujas puslapis "Prenumeratos nustatymai".

3. Pasirinkite, kokiu būdu pageidaujate gauti prenumeratą.
4. Pasirinkite sritį, kurią norite prenumeruoti. Galima pasirinkti vieną, visas arba kelias sritis.
5. Spauskite mygtuką "Prenumeruoti".
Norėdami atsisakyti prenumeratos, paprasčiausiai nužymėkite sritį, kurios prenumeratos atsisakote,
arba pažymėkite "Atsisakyti visų prenumeratų" ir spauskite "Prenumeruoti".

Skyrius 3. Kaip užsisakyti e. paslaugą?
Turinys
E. paslaugos užsakymas
E. paslaugos apmokėjimas

E. paslaugos užsakymas

Užsisakyti e. paslaugas galima tik prisijungus prie oficialiosios statistikos portalo. Kaip prisijungti
prie oficialios statistikos portalo?
Naudodamiesi e. paslaugomis, Jūs galite pateikti užklausą Lietuvos statistikos departamentui su
tikslu gauti statistinę informaciją pagal specifinius poreikius
1. Pagrindiniame portalo puslapyje pasirinkite "E. paslaugos".
2. Naujame atsidariusiame puslapyje pasirinkite, kokią užklausą pageidaujate užsisakyti.
3. Pasirinkus užklausą, Jums atsidarys puslapis "Mano užsakymai", kuriame naudodamiesi
vedliu užpildykite prašymą.
4. Paspaudus "Pateikti užsakymą" jūsų užklausa bus perduota Lietuvos statistikos
departamento darbuotojams. Jei Jūsu pateikta užklausa bus mokama, apie tai būsite
informuoti prieš pradedant rengti Jums informaciją.
5. Informaciją apie užklausos būsenos pasikeitimus gausite pasirinktu informavimo būdu, arba
galite stebėti užklausos būsenos pasikeitimus "Mano užsakymai"srityje.

Visus užsakymus galite peržiūrėti "Mano užsakymai" puslapyje, kuris yra naudotjo srityje.

E. paslaugos užsakymas gali įgyti šias būsenas:
o
o

nepateikta užklausa - užsakymas nepateiktas Lietuvos statistikos departamentui;
pateikta užklausa - užsakymas pateiktas, laukiamas atsakymas iš Lietuvos statistikos
departamento;

o
o
o

suformuotas pasiūlymas - gautas pasiūlymas dėl užsakymo iš Lietuvos statistikos
departamento. Jį galite patvirtinti, arba atmesti;
vykdomas užsakymas - Lietuvos statistikos departamentas vykdo Jūsų užsakymą;
nutrauktas - arba Jūs, arba Lietuvos statistikos departamentas nutraukė užsakymą.

E. paslaugos užsakymo mokėjimo būsenos gali būti:
o
o
o
o

neapmokėtas - užsakymas dar neapmokėtas;
nutrauktas - apmokant užsakymą per elektroninės valdžios vartus įvyko sisteminė klaida;
gautas - apmokėjimas už paslaugą yra gautas;
nemokamas - užsakymas yra nemokamas.

E. paslaugos apmokėjimas
E. paslaugos gali būti ir mokamos. Jeigu Jūsų užklausa yra mokama, prie užklausos matysite būseną
"Suformuotas pasiūlymas", apmokėjimo būsena - "Neapmokėtas" ir matysite paslaugos atlikimo
kainą.

Jeigu paslaugos kaina yra Jums tinkama ir sutinkate su sąlygomis, tuomet pasirinkite "Patvirtinti
užsakymą".
Užsakymas bus patvirtintas ir Jūs galėsite jį apmokėti.
Norėdami apmokėti už paslaugą, pasirinkite "Atlikti mokėjimą už paslaugą", bus atidarytas
mokėjimo pasirinkimo puslapis.

Jeigu paslaugos kaina ar sąlygos Jūsų netenkina, tuomet galite atšaukti užsakymą pasirinkdami
"Atšaukti užsakymą".

Skyrius 4. Statistikos leidinių katalogas
Statistinis leidinys - leidinys, kurį leidžia Lietuvos statistikos departamentas.
Statistikos leidinių katalogas pasiekiamas pagrindiniame puslapyje pasirinkus meniu punktą
"Statistikos laidinių katalogas".
Statistinius leidinius galima peržiūrėti pagal:
o
o
o
o
o

metus;
sritis;
leidinio pavadinimą;
leidėją;
leidinio leidimo periodiškumą.

Pasirinkę dominantį leidinį, Jūs galite peržiūrėti išsamesnę jo informaciją, jeigu yra galimybė,
parsisiųsti leidinį PDF formatu arba jį nusipirkti.
Leidinius galite prenumeruoti naudodamiesi naujienu prenumerata arba sukurdami savo asmeninį
kalendorių.
Kaip tvarkyti asmeninį kalendorių?
Kaip prenumeruoti naujienas?

Skyrius 5. Klasifikatoriai

Turinys
Klasifikatorių peržiūra
Klasifikatorių paieška
Centrinė klasifikatorių duomenų bazė - klasifikatorių duomenų bazė, kurioje kaupiami ir skelbiami
tarptautiniai klasifikatoriai, nacionalinės jų versijos, nacionaliniai klasifikatoriai ir susijusi
informacija.

Klasifikatorių peržiūra
Klasifikatorių sąrašo puslapis pasiekiamas pagrindiniame puslapyje meniu pasirinkus
"Klasifikatoriai".

Norėdami peržiūrėti detaliai klasifikatoriaus informaciją, paspauskite ant informacinio simbolio
esančio prie klasifikatoriaus.

Pasirinkus klasifikatorių, atidaromas pasirinkto klasifikatoriaus versijų puslapis. Versija peržiūrėti
taip pat galima ir iš klasifikatoriaus informacijos puslapio, pasirinkus "Peržvelgti versijas".

Norėdami peržiūrėti konkrečiosios versijos informaciją, paspauskite šalia versijos esantį
informacijos simbolį.

Pasirinkus versiją, atidaromas jos pozicijų puslapis. Versijos pozicijas galima peržiūrėti ir iš jos
informacijos puslapio, pasirinkus "Peržvelgti pozicijas".
Pozicijų sąrašo puslapio kairėje lentelės pusėje pateikiamas pasirinktos klasifikatoriaus versijos
pozicijų struktūros medis. Pasirinkus versiją, rodomi tik aukščiausio lygmens pozicijų kodai.
Paspaudus norimos pozicijos kodo nuorodą, rodomos šiai pozicijai priklausančios žemesnio
lygmens pozicijos (jei pasirinkta pozicija tokių turi) ir t. t. Dešinėje lentelės pusėje vaizduojama
pasirinktos pozicijos informacija.

Klasifikatorių paieška
Klasifikatoriaus paieškos puslapis skirtas atlikti informacijos paieškai klasifikatoriuose.
Ieškoti norimos informacijos Jūs galite:
o
o
o
o

visuose klasifikatoriuose – "Klasifikatorius" pasirinkta "Visuose klasifikatoriuose";
pasirinktame klasifikatoriuje – "Klasifikatorius" pasirinktas vienas iš sąraše esančių
klasifikatorių;
visose pasirinkto klasifikatoriaus versijose – "Klasifikatorius" pasirinktas vienas iš sąraše
esančių klasifikatorių ir "Versijos kodas" pasirinkta "Visose versijose";
pasirinktoje versijoje – "Klasifikatorius" pasirinktas vienas iš sąraše esančių klasifikatorių ir
"Versijos kodas" pasirinkta viena iš sąrašo versijų.

Informacijos gali būti ieškoma:
o
o
o

pozicijų koduose – "Kur ieškoti" pasirinkta "Koduose";
pozicijų pavadinimuose – "Kur ieškoti" pasirinkta "Pavadinimuose";
pozicijų aiškinamosiose pastabose – "Kur ieškoti" pasirinkta "Aiškinamosiose pastabose".

Paieška taip pat gali būti vykdoma į lauką "Ieškomas žodis ar jo dalis" įvedus dominančią
informaciją ir paspaudus mygtuką "Ieškoti".

Ieškoti norimos informacijos galima keliais būdais:
o
o
o
o

įvedus pozicijos kodą arba kodo dalį;
įvedus pilną žodį;
įvedus žodžio dalį;
naudojant loginius jungtukus, pvz.: ir, ir ne, arba, and, and not, or.

Ieškoma informacija galia būti rodoma kalba, kurią pasirinksite iš lauko "Kalba".

Skyrius 6. Terminų žodynas
Elektroninis statistikos terminų žodynas (eSTŽ) - valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuoti,
Lietuvos statistikos departamento terminijos komisijos svarstomi ir kiti statistikos publikacijose
vartojami terminai, jų apibrėžtys ir atitikmenys kitomis kalbomis.
Terminų žodyną peržiūrėti galite pagrinidiniame portalo puslapyje meniu pasirinkę "Statistikos
terminų žodynas".
Peržiūrėti terminų žodyną galite:
o
o
o
o

pagal abecelę. Paspaudus ant raidės, pateikiamas visas sąrašas terminų, prasidedančių
pasirinkta raide;
pagal sritį. Paspaudus bet kurios iš sričių pavadinimą, pateikiamas sąrašas terminų,
priklausančių pasirinktai sričiai;
pagal būseną. Kairėje žodyno pusėje yra pateikiamos terminų būsenos. Paspaudus bet kurios
iš būsenų pavadinimo, pateikiamas sąrašas terminų, turinčių pasirinktą būseną;
atlikti termino paiešką. Į paieškos lauką įvedus ieškomą žodį, arba jo dalį, pateikiamas
atitinkamas sąrašas.

Elektroninis statistikos terminų žodynas (eSTŽ) gali būti tokių tipų:


Žodynėlis naujokams
Statistikos terminų žodynėlis naujokams yra skirtas žmonėms, nesusidūrusiems ar retai
susiduriantiems su statistikos terminija - ypač moksleiviams ar su statistika tiesiogiai
nesusijusių sričių studentams.
Naujokams skirtą termino apibrėžimą galite peržiūrėti paspaudus mygtuką "Naujokams".



Pagrindinis žodynas
Pagrindiniame žodyne pateikiami oficialiojoje statistikoje vartojami terminai, jų apibrėžtys,
atitikmenys ir papildoma informacija.
Bendrą termino apibrėžimą galite peržiūrėti paspaudus mygtuką "Pažengusiems".

