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ĮŽANGINIS ŽODIS
Lietuvos statistikos departamento 2013–2017 metų veiklos strategija orientuota į patikimos,
savalaikės ir palyginamos statistikos tobulinimą bei plėtrą, jos prieinamumo didinimą. Šiam
strateginiam laikotarpiui numatėme tris pagrindines kryptis: statistinės informacijos rengimo
efektyvumo didinimo, vartotojams teikiamų paslaugų kokybės gerinimo ir darnios institucinės
aplinkos puoselėjimo.
Didindami statistinės informacijos rengimo efektyvumą, sudarysime sąlygas gyventojams,
dalyvaujantiems statistinėse apklausose, patiems teikti duomenis elektroniniu būdu; tobulinsime ir
spartinsime statistinės informacijos rengimo procesą.
Atsižvelgdami į augantį statistikos poreikį, rengsime gyvenimo kokybę, verslo globalizaciją,
aplinkos tvarumą, makroekonominį stabilumą, kitus ekonominius ir socialinius reiškinius
atspindinčius statistinius rodiklius. Lietuvos statistikos departamento rengiama oficialioji statistika
bus naudojama vertinant valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir stebint Europos Sąjungos
augimo strategijos „Europa 2020“ iniciatyvų įgyvendinimą.
Strateginiu laikotarpiu stiprinsime bendradarbiavimą su respondentais įvairiuose statistinės
informacijos rengimo etapuose, tirsime jų, kaip tikslinės vartotojų grupės, nuomonę, siekdami
nemokamai pateikti kuo daugiau verslui organizuoti reikalingos statistinės informacijos.
Didelį dėmesį skirsime Europos statistikos praktikos kodekso principų taikymui Lietuvos
oficialiojoje statistikoje. Siekdami užtikrinti šalies oficialiosios statistikos patikimumą,
prieinamumą ir skaidrumą, stiprinsime bendradarbiavimą su oficialiąją statistiką tvarkančiomis
institucijomis, tobulinsime oficialiosios statistikos rengimui taikomas metodikas, skatinsime
statistikos kokybės gerinimo priemonių taikymą.
Gerinant vartotojams teikiamų paslaugų kokybę, pagrindiniu šalies valstybės statistikos šaltiniu
visuomenei taps Oficialiosios statistikos portalas. Jis iš esmės pagerins ne tik statistinės
informacijos, jos rengimo metodų, kokybės charakteristikų ir kitos informacijos prieinamumą, bet
ir pakeis statistikos sklaidos pobūdį – leis derinti ir analizuoti oficialiąją statistiką tvarkančių
institucijų parengtus įvairių statistikos sričių rodiklius, juos vizualizuoti.
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Suprasdami, kad viena didžiausių institucijos vertybių yra darbuotojų profesionalumas,
pasitikėjimas savo institucija, aktyvus dalyvavimas jos veikloje, numatėme priemones darniai
institucinei aplinkai puoselėti: darbuotojų motyvacijos sistemai tobulinti, tarpusavio mikroklimatui
gerinti, aplinkos tausojimo ir atsakingo išteklių naudojimo kultūrai ugdyti.
Šiuolaikinei statistikai būdingas daugiatikslis įvairių sričių statistikos naudojimas sudėtingiems
šiuolaikiniams ekonominiams ir socialiniams procesams vertinti. Tikimės, kad strateginio
laikotarpio pabaigoje padidėjęs oficialiosios statistikos prieinamumas išplės jos panaudojimo
galimybes, skatins vartotojus oficialiąją statistiką naudoti šaliai svarbiems sprendimams priimti ir
pagrįsti.

Misija – rengti ir skleisti oficialiąją statistiką, reikalingą sprendimams priimti bei skatinančią
visuomenės diskusijas šaliai aktualiais klausimais, aktyviai dalyvauti plėtojant tarptautinę statistiką.

Strateginis tikslas – užtikrinti statistikos paslaugų ir produktų kokybę, padidinti jų
prieinamumą, racionaliai naudojant išteklius ir nedidinant statistinės atskaitomybės naštos
respondentams.
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Kryptis. Efektyvesnis statistinės informacijos rengimas
Tikslas. Didinti statistinių tyrimų procesų efektyvumą
Augant statistikos reikšmei, labai svarbu vartotojams laiku teikti patikimą statistinę informaciją. Vienas
svarbiausių statistikai keliamų uždavinių – kuo tiksliau atspindėti demografinius, socialinius,
ekonominius, aplinkos procesus ir reiškinius. Statistinės informacijos vartotojų apklausos rodo, kad
svarbiausios statistikos kokybės charakteristikos yra statistinės informacijos savalaikiškumas, tikslumas
ir patikimumas. Platus statistinės informacijos naudojimas iškelia rodiklių suderinamumo problemas,
siekiant to išvengti diegiami Europos Sąjungos ir tarptautiniai standartai ir metodai.
Greitai besikeičianti aplinka ir didėjantis statistinės informacijos poreikis skatina Lietuvos statistikos
departamentą glaudžiai bendradarbiauti su oficialiosios statistikos rengėjais tiek šalyje, tiek užsienyje.
Strateginiu laikotarpiu bus tobulinamas statistinės informacijos rengimas, analizuojama tarptautinė
patirtis šioje srityje ir atliekami statistikos rengimo proceso, atitinkančio šiuolaikinius reikalavimus,
pertvarkymo darbai.
Uždavinys.
Spartinti
statistinių
duomenų
surinkimą

Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Didinti respondentų (ūkio
subjektų), pildančių ir teikiančių
statistines ataskaitas tiesiogiai
(angl. online) elektroninio
statistinių verslo duomenų
parengimo ir perdavimo
sistemoje e. Statistika, dalį.

Ne mažiau kaip 16 proc. respondentų
(ūkio subjektų) pildo ir teikia statistines
ataskaitas tiesiogiai (angl. online)
e. Statistikos sistemoje.

Modernizuoti gyventojų
apklausas, statistiniams
duomenims rinkti naudojant
elektroninių ryšių tinklus

Ne mažiau kaip 6 proc. apklausiamų
gyventojų statistinius duomenis teikia
elektroniniu būdu
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Uždavinys.
Didinti
statistinių
duomenų
patikimumą

Uždavinys.
Tobulinti
statistinių
duomenų
apdorojimo
metodus

Uždavinys.
Statistinių
tyrimų procesų
stebėsenos
rezultatus
taikyti
geresniam šių
procesų
valdymui
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Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Užtikrinti statistinių formuliarų
klausimų aiškumą ir
suderinamumą

Testuoti visi statistiniai formuliarai

Revizuoti statistinių duomenų
redagavimo taisykles /
algoritmus, taikomus duomenų
įvedimo programose

Atlikta visų statistinių tyrimų pirminių
duomenų redagavimo taisyklių revizija

Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Tobulinti statistiniuose
tyrimuose naudojamus ir diegti
naujus statistinių duomenų
redagavimo ir praleistų reikšmių
įrašymo metodus, naudojant
standartines informacinių
technologijų priemones

Revizuotos, patobulintos ir, jei įmanoma,
pritaikytos standartinės redagavimo
procedūros ne mažiau kaip 70 proc.
statistinių tyrimų

Pasirengti bendram duomenų,
gaunamų iš administracinių
šaltinių, tvarkymui

Parengtas administracinių duomenų
bendro tvarkymo ir panaudojimo statistikos tikslams tvarkos aprašas, administraciniai duomenys tvarkomi pagal vienodas
taisykles

Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Įvertinti kiekvieno statistinio
tyrimo atlikimo procesą kartą
per strateginį laikotarpį

Atlikta visų statistinių tyrimų procesų
analizė ir vertinimas

Tikslas. Plėtoti ir tobulinti statistikos sritis
Oficialiosios statistikos rengėjų tikslas – teikti kokybišką statistinę informaciją, leidžiančią stebėti ir
analizuoti socialinius, demografinius, ekonominius, aplinkos ir kitus pokyčius, formuoti ir įgyvendinti
įvairių sričių politiką, vertinti jos veiksmingumą. Sprendimams priimti reikia įvairialypės statistikos,
atitinkančios jai keliamus kokybės reikalavimus. Statistika turi tenkinti įvairių vartotojų grupių
poreikius. Atsižvelgiant į šiuo metu statistikai keliamus reikalavimus, bus siekiama statistinės
informacijos aktualumo, aiškumo ir suderinamumo. Statistinė informacija, jos rengimo metodai ir
kokybės charakteristikos bus lengviau prieinami vartotojams.
Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Remiantis Lietuvos Respublikos visuotinio
2011 m. gyventojų ir būstų surašymo
rezultatais, perskaičiuoti su gyventojų
skaičiumi susijusius statistinius rodiklius

Visų su gyventojų skaičiumi susijusių
statistinių rodiklių laiko eilutės perskaičiuotos
iki 2014 m. pabaigos

Dėl bazinių metų pasikeitimo iš 2005 į 2010 m.
perskaičiuoti kitimo tendencijas rodančius
makroekonomikos, verslo ir žemės ūkio
statistikos rodiklius (indeksus)

Makroekonomikos, verslo ir žemės ūkio
statistikos indeksų laiko eilutės perskaičiuotos
iki 2014 m. pabaigos

Nustatyti statistinių rodiklių revizijų tvarką
pagal ESS revizijų politiką

Revizijos atliekamos pagal nustatytą revizijų
tvarką

Išplėsti statistinį ūkio subjektų registrą į jį
integruojant įmonių grupių subregistro
duomenis

Statistinis ūkio subjektų registras papildytas
duomenimis apie įmonių priklausomybę
įmonių grupei
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Uždavinys.
Plėtoti ir
tobulinti
socialinę ir
demografinę
statistiką
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Strateginiu laikotarpiu plėtojant gyventojų statistiką, vartotojams bus teikiama
išsamesnė statistinė informacija apie gyvenimo kokybę, skurdą, demografinę raidą,
darbo rinką, švietimą, sveikatą, fizinę veiklą, besimokančio jaunimo tarptautinį
mobilumą ir kitus socialinius reiškinius.
Bus rengiama išsami statistinė informacija apie gyventojų struktūros pasikeitimus
bei visuomenės senėjimą, tarptautinės migracijos procesus.
Bus atnaujinti gyventojų užimtumo, pajamų ir gyvenimo sąlygų ir kiti socialinės
statistikos tyrimai, peržiūrėtas jų turinys, struktūra, duomenų surinkimo būdai,
pradėtos rengti sporto sąskaitos.
Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis 2010 metų pasaulio valstybių
gyventojų surašymų duomenimis, nustatys užsienio lietuvių skaičių.
Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Rengti ir skelbti su gyvenimo
kokybe susijusius rodiklius

Paskelbta ne mažiau kaip 70 procentų
Eurostato rekomenduojamų statistinių
rodiklių gyvenimo kokybei matuoti

Parengti ir paskelbti Lietuvos
Respublikos visuotinio 2011 m.
gyventojų ir būstų surašymo
rezultatus

2013 m. paskelbti Lietuvos Respublikos
visuotinio 2011 m. gyventojų ir būstų
surašymo galutiniai rezultatai,
vartotojams sudaryta galimybė naudotis
agreguota surašymo duomenų baze

Parengti statistinę informaciją
apie užsienio šalyse gyvenančių
lietuvių skaičių

2015 m. paskelbta statistinė informacija
apie užsienio šalyse gyvenančius lietuvius

Plėtoti besimokančio jaunimo
tarptautinio mobilumo statistiką

Rengiami ir skelbiami besimokančio
jaunimo tarptautinio mobilumo
statistiniai rodikliai

Rengti sporto sąskaitas

Rengiamos sporto sąskaitos

Uždavinys.
Plėtoti ir
tobulinti
socialinę ir
demografinę
statistiką

Uždavinys.
Plėtoti ir
tobulinti
makroekonomikos statistiką

Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Išplėsti nusikalstamumo
statistiką naujais tarp Europos
šalių palyginamais statistiniais
rodikliais

Rengiami ir skelbiami nauji
nusikalstamumo rodikliai

Įdiegti UNESCO tarptautinės
švietimo klasifikacijos standartą
ISCED 2011 socialinėje
statistikoje

Nuo 2014 m. švietimo ir kita socialinė
statistika rengiama pagal tarptautinės
švietimo klasifikacijos standartą ISCED
2011

Išplėsti sveikatos statistiką
gyventojų sveikatos būklės,
gyvensenos, naudojimosi
sveikatos priežiūros paslaugomis
statistiniais rodikliais

2015 m. paskelbti Europos gyventojų
sveikatos statistinio tyrimo rezultatai

Diegti atnaujintą sveikatos
sąskaitų sistemos metodiką ir
rengti sveikatos sąskaitas

Nuo 2016 m. sveikatos priežiūros išlaidų
ir finansavimo statistiniai rodikliai
rengiami pagal 2011 m. sveikatos sąskaitų
sistemos metodiką

Atlikti parengiamuosius
kultūros palydovinių sąskaitų
sudarymo darbus

Atlikta esamų duomenų šaltinių analizė ir
papildomų šaltinių paieška, parengtas
kultūros ekonominių rodiklių
skaičiavimo aprašas

Sustiprintas ekonominis valdymas reikalauja aukštos kokybės makroekonomikos
statistikos. Didelis dėmesys strateginiu laikotarpiu bus skiriamas valdžios sektoriaus
finansų statistikos kokybei užtikrinti, bendrųjų nacionalinių pajamų ir nuosavų
išteklių bei didėjančių tarptautinės prekybos paslaugomis srautų stebėsenai vykdyti.
Įdiegti nauji suderinti makroekonomikos statistikos standartai leis panaudoti šią
statistiką įvairiais tikslais, rengti rodiklius, reikalingus makroekonomikos stabilumo
ir disbalanso analizei bei vertinimui.
Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Revizuoti nacionalinių sąskaitų
rodiklius pagal Europos
nacionalinių sąskaitų standartą
ESA 2010

Pagal Europos statistikos sistemos (ESS)
2010 duomenų teikimo programos
reikalavimus parengti ir laiku paskelbti
revizuoti nacionalinių sąskaitų rodikliai
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Uždavinys.
Plėtoti ir
tobulinti
makroekonomikos statistiką

Uždavinys.
Plėtoti ir
tobulinti verslo
statistiką
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Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Rengti ir skelbti nuosavo būsto
kainų indeksus

Skaičiuojami nuosavo būsto kainų
indeksai

Plėsti stebimų prekių grupių
vidutinių kainų statistiką

Paskelbtos vidutinės kainos pagal ne
mažiau kaip 80 homogeninių produktų

Rengti statistinius duomenis,
įgyvendinant Mokėjimų ir
tarptautinių investicijų balansų
vadovo šeštosios redakcijos
reikalavimus

Statistiniai duomenys rengiami
vadovaujantis šeštąja Mokėjimų ir
tarptautinių investicijų balansų vadovo
redakcija

Išplėsti tarptautinės prekybos
paslaugomis statistiką

Tarptautinės prekybos paslaugomis
statistika papildyta statistine informacija
pagal įmonių veiklos rūšis

Nustatyti kokybės reikalavimus
valdžios sektoriaus finansų
statistikai ir jos rengimo procesui

Nustatyti kokybės reikalavimai valdžios
sektoriaus finansų statistikai ir jos
rengimo procesui. Parengti šios
statistikos rengimo aprašai

Pertvarkyti užsienio prekybos
statistinės informacijos rengimo
procesą

Įvykdyti modernizuoto Intrastato
įgyvendinimo plano 2017 m. darbai

Strateginiu laikotarpiu vartotojams bus teikiama išsami ir detali verslo statistika,
reikalinga šalies ūkio raidai vertinti, trumpalaikiams ir struktūriniams verslo
pokyčiams stebėti, verslo demografijai ir verslo globalizacijai atspindėti.
Didelis dėmesys bus skiriamas verslo statistikos integralumui ir suderinamumui,
leisiančiam plačiau panaudoti verslo statistiką ir nedidinti naštos respondentams.
Bus pasirengta įgyvendinti naujus ES teisės aktus dėl integruotos ir modernizuotos
verslo statistikos, kurios rengimo pagrindas – ES reikalavimus atitinkantis
Statistinis ūkio subjektų registras.

Uždavinys.
Plėtoti ir
tobulinti verslo
statistiką

Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Išplėsti verslo statistiką
globalizacijos procesus
atspindinčiais rodikliais

Verslo statistika papildyta globalizacijos
procesus atspindinčiais rodikliais

Rengti ir skelbti detalesnę
metinę verslo struktūros
statistinę informaciją

EVRK 2 red. 3 ženklų lygiu parengti ir
paskelbti metiniai finansiniai rodikliai
pagal teisines įmonių formas

Išplėsti mokesčių statistiką
administraciniais duomenimis
apie priskaičiuotus mokesčius

Papildyta mokesčių statistika

Vertinti trumpojo laikotarpio
ir struktūrinės verslo statistikos
rodiklių suderinamumą

Skirtumas tarp trumpojo laikotarpio ir
struktūrinės verslo statistikos rodiklių
reikšmių EVRK 2 red. sekcijų lygiu ne
didesnis kaip 15 procentų

Išplėsti energetikos statistiką
atsinaujinančių energijos
išteklių rodikliais

Energetikos statistika papildyta
atsinaujinančių energijos išteklių
rodikliais
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Uždavinys.
Plėtoti ir
tobulinti žemės
ūkio ir
aplinkos
statistiką
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Siekiant įvertinti šalies žemės ūkyje vykstančius struktūrinius pokyčius, einamoji
žemės ūkio statistika bus papildyta žemės ūkio struktūros tyrimo, atlikto 2013 m.,
duomenimis. Bus pradėta rengti aktuali statistinė informacija apie augalų apsaugos
produktų naudojimą žemės ūkyje, įvertinta šių produktų rinka. Pertvarkytas ir
aktualizuotas Statistinis ūkių registras bus pritaikytas statistinių tyrimų imtims
formuoti, ūkiams rotuoti ir grupuoti.
Pagrindinis aplinkosaugos statistikos uždavinys – plėtoti aplinkos ekonominių
sąskaitų sistemą, leisiančią stebėti ekonomikos poveikį aplinkai. Panaudojant
įvairius duomenų šaltinius, bus sudarytos bandomosios aplinkos ekonominės
sąskaitos (į orą išmetamų teršalų, su aplinka susijusių mokesčių, šalies medžiagų
srautų, aplinkos apsaugos išlaidų, aplinkosaugos prekių ir paslaugų, energijos
srautų sąskaitos).
Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Rengti ir skelbti statistinę
informaciją apie ūkių struktūros
ir specializacijos pokyčius

2015 m. paskelbti 2013 m. žemės ūkio
struktūros tyrimo rezultatai

Pradėti rengti statistinę
informaciją apie augalų apsaugos
produktų panaudojimą žemės
ūkyje

2015 m. paskelbti statistiniai rodikliai
apie pesticidų panaudojimą pagal augalų
rūšis ir veikliųjų medžiagų kiekį augalų
apsaugos produktuose

Pertvarkyti Statistinį ūkių
registrą, papildant jį visuotinio
žemės ūkio surašymo ir kitų
statistinių tyrimų duomenimis

Statistinis ūkių registras papildytas ne
mažiau kaip 4 statistinių tyrimų
duomenimis

Tobulinti ir plėtoti aplinkos
ekonominių sąskaitų sistemą

Parengti ir paskelbti ne mažiau kaip 6
aplinkos ekonominių sąskaitų moduliai

Tikslas. Stiprinti ryšius su respondentais
Prioritetinis Lietuvos statistikos departamento tikslas – naštos respondentams stebėsena ir kontrolė. Šį
tikslą įgyvendinti padeda nuolatinė administracinių šaltinių duomenų panaudojimo plėtra, statistinių
formuliarų testavimas pasitelkiant respondentus ir jų supaprastinimas, matematinių metodų taikymas
statistiniuose tyrimuose bei statistinių duomenų surinkimo elektronine forma tobulinimas. Taip
siekiama patenkinti augančius statistikos vartotojų poreikius, nedidinant naštos respondentams.
Strateginiu laikotarpiu bus siekiama, kad vidutiniškai per metus viena įmonė statistiniams duomenims
parengti ir statistiniams formuliarams pildyti neviršytų 10 val. Planuojant naujus statistinius tyrimus
daug dėmesio bus skiriama statistinės atskaitomybės naštai vertinti ir pagrįsti.
Bus gerinamas bendradarbiavimas su respondentais įvairiuose statistinės informacijos rengimo etapuose,
plėtojamas nemokamos statistinės informacijos teikimas motyvuojant juos dalyvauti statistiniuose
tyrimuose.
Uždavinys.
Stiprinti
bendradarbiavimą su
respondentais

Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Tirti respondentų, kaip tikslinės
vartotojų grupės, nuomonę

Kasmet atliekami respondentų
nuomonių tyrimai

Teikti statistinę informaciją
respondentams, atsižvelgiant į jų
poreikius

Respondentai aprūpinami reikiama
statistine informacija
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Uždavinys.
Stebėti
statistinės
atskaitomybės
naštą ir
įgyvendinti ją
mažinančias
priemones
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Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Administraciniais duomenimis
užpildyti nefinansinių įmonių
verslo struktūros tyrimo
elektroninį statistinį formuliarą

Administraciniais duomenimis užpildyta
ne mažiau kaip 10 procentų viename
elektroniniame statistiniame formuliare
esančių rodiklių

Plėsti administracinių duomenų
panaudojimą darbo statistikai
rengti

Darbo apmokėjimo ir darbo sąnaudų
statistiniuose tyrimuose informacija apie
individualias įmones rengiama
panaudojant administracinius duomenis

Derinti statistinių tyrimų imtis,
siekiant užtikrinti, kad mažos
įmonės per metus dalyvautų ne
daugiau kaip 3 statistiniuose
tyrimuose

Vienai mažai įmonei tenka ne daugiau
kaip 3 statistiniai tyrimai per metus

Tikslas. Stiprinti oficialiosios statistikos įstaigų koordinavimą
Lietuvos statistikos departamentas įgyvendina bendrą valstybės politiką statistikos metodologijos ir
rengimo srityse, padeda užtikrinti visos šalyje rengiamos oficialiosios statistinės informacijos
patikimumą ir kokybę. Stiprinant koordinacinį Lietuvos statistikos departamento vaidmenį, strateginiu
laikotarpiu bus skatinamas oficialiosios statistikos įstaigų bendradarbiavimas dalijantis patirtimi,
keičiantis informacija apie įgyvendinamus projektus, Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinės
statistikos aktualijas.
Taip pat bus siekiama užtikrinti oficialiosios statistikos įstaigų taikomų metodikų pagrįstumą ir
suderinamumą, plačiau taikyti statistinės informacijos kokybės gerinimo priemones.
Uždavinys.
Stiprinti
bendradarbiavimą su
oficialiąją
statistiką
tvarkančiomis
institucijomis
Uždavinys.
Koordinuoti
statistinės
informacijos
kokybės
gerinimo
priemonių
įgyvendinimą
oficialiąją
statistiką
tvarkančiose
institucijose

Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Pasirašyti su oficialiąją statistiką
tvarkančiomis šalies institucijomis
bendradarbiavimo susitarimus

Pasirašyti susitarimai

Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Inicijuoti oficialiąją statistiką
tvarkančių institucijų atliekamų
statistinių tyrimų metodikų
bendrus svarstymus

Organizuojami bendri metodikų
svarstymai

Organizuoti statistikos mokymus
ir seminarus oficialiąją statistiką
tvarkančių institucijų atstovams

Per metus organizuoti ne mažiau kaip
vieni mokymai

Inicijuoti oficialiąją statistiką
tvarkančių institucijų vykdomų
statistinės informacijos rengimo
procesų įsivertinimą

Įvertintas ne mažiau kaip 5 statistinių
tyrimų statistinės informacijos rengimo
procesas
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Kryptis. Kokybiškesnės paslaugos vartotojams
Tikslas. Gerinti statistinės informacijos prieinamumą
2013 m. įdiegtas Oficialiosios statistikos portalas iš esmės pagerins oficialiosios statistikos prieinamumą
ir taps pagrindiniu statistikos šaltiniu vartotojams. Bus plečiamos ir tobulinamos statistinės informacijos
sklaidos priemonės, pritaikant geografinių informacinių sistemų (GIS) technologijas statistinei
informacijai vizualizuoti.
Uždavinys.
Plėsti
oficialiosios
statistikos
sklaidą per
Oficialiosios
statistikos
portalą
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Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Didinti statistinės informacijos,
rengiamos pagal Oficialiosios
statistikos programą,
prieinamumą Oficialiosios
statistikos portale

Visų Europos oficialiąją statistiką
rengiančių institucijų parengta statistinė
informacija prieinama Oficialiosios
statistikos portale

Rengti ir skelbti viešąsias
statistinių duomenų rinkmenas

Paskelbtos ne mažiau kaip 6 statistinių
tyrimų viešosios duomenų rinkmenos

Plėsti vartotojams teikiamos
išsamios ir aktualios statistinės
informacijos apimtį

Oficialiosios statistikos portale
skelbiamų rodiklių reikšmių skaičius
kasmet padidėja ne mažiau kaip 10
procentų

Tikslas. Plėtoti ryšius su vartotojais
Vienas pagrindinių Lietuvos statistikos departamento siekių strateginiu laikotarpiu – ugdyti vartotojų,
ypač jaunimo, statistinį raštingumą ir suvokimą, kad statistinė informacija yra svarbi priemonė
ekonominei ir socialinei tikrovei pažinti, suprasti ir tinkamiems sprendimams priimti. Įgyvendinant šį
siekį bus plečiamas bendradarbiavimas su statistinės informacijos vartotojais regionuose, žiniasklaida,
valstybės bei savivaldybių institucijomis, taip pat mokymo įstaigomis ir vyresniųjų klasių mokiniais,
rengiamos mokomosios priemonės, leidžiančios pritaikyti statistiką individualiems poreikiams.
Uždavinys.
Didinti
visuomenės
susidomėjimą
oficialiąja
statistika

Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Įgyvendinti priemones ryšiams
su statistinės informacijos
vartotojais regionuose stiprinti

Vidutinis ketvirtinis paskelbtos statistinės
informacijos citavimo atvejų regioninėje
žiniasklaidoje skaičius ne mažesnis kaip
200

Įgyvendinti vartotojų statistinio
raštingumo ugdymo priemones

Įgyvendinama ne mažiau kaip 30
statistinio raštingumo priemonių per
metus

Sukurti specializuotus skyrelius
vartotojų grupėms Oficialiosios
statistikos portale

Oficialiosios statistikos portale sukurti ne
mažiau kaip 3 specializuoti skyreliai

Skleisti informaciją socialiniais
tinklais

Vidutinis metinis informacinių žinučių
socialiniuose tinkluose skaičius ne
mažesnis kaip 200

Tirti statistinės informacijos
vartotojų nuomonę

Kasmet apklausiamos ne mažiau kaip 3
vartotojų grupės
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Kryptis. Darni institucinė aplinka
Tikslas. Gerinti institucinę aplinką
Siekiant darnios institucinės aplinkos, svarbiausia atsižvelgti į darbuotojus, jų poreikius, todėl bus
tobulinamos žmogiškųjų išteklių valdymo priemonės. Numatoma tobulinti darbuotojų motyvavimą, jų
veiklos vertinimą ir karjeros planavimą. Darbuotojai pagal kompetenciją bus skatinami aktyviau
dalyvauti organizuojant Lietuvos statistikos departamento veiklą ir priimant sprendimus. Daugiau
dėmesio bus skiriama palankiam mikroklimatui kurti.
Siekiant būti socialiai atsakinga ir draugiška aplinkai institucija, bus didinamas darbuotojų
sąmoningumas aplinkos apsaugos klausimais, skatinamas tausus ir efektyvus išteklių naudojimas.
Uždavinys.
Tobulinti
darbuotojų
motyvavimą ir
kompetencijos
vertinimą
Uždavinys.
Puoselėti
socialiai
atsakingą
bendravimą ir
bendradarbiavimą
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Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Tobulinti darbuotojų vertinimo
ir motyvavimo tvarką bei
užtikrinti jos įgyvendinimą

Darbuotojų kaitos koeficientas Lietuvos
statistikos departamente ne didesnis kaip
10 procentų

Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Organizuoti naujai priimtų
darbuotojų susitikimus su
Lietuvos statistikos
departamento vadovybe

Ne rečiau kaip kartą per metus
organizuojami naujai priimtų
darbuotojų susitikimai su vadovybe

Plėtoti neformalią komunikaciją

Organizuoti ne mažiau kaip 5
neformalūs renginiai ir visuomeninės
akcijos

Uždavinys.
Ugdyti
aplinkos
tausojimo ir
atsakingo
išteklių
naudojimo
kultūrą

Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Stebėti išteklių panaudojimą

Kas ketvirtį rengiamos išteklių
panaudojimo ataskaitos

Skatinti rūšiuoti atliekas
darbo vietoje

Sudarytos sąlygos darbuotojams rūšiuoti
darbo vietose susidariusias atliekas

Oficialų tarpinstitucinį
susirašinėjimą vykdyti
el. paštu

El. paštu išsiunčiama ne mažiau kaip 75
procentai oficialių raštų, adresuotų
kitoms institucijoms

Skatinti statistinių ataskaitų
teikimą elektroniniu būdu

Ne mažiau kaip 87 procentai statistinių
ataskaitų pateikiama per sistemą
e. statistika

Informuoti darbuotojus apie
aplinkos tausojimo svarbą

Per mėnesį intranete paskelbiamos ne
mažiau kaip 2 ekožinutės

21

Tikslas. Perimti ir skleisti gerąją patirtį
Geroji kitų šalių patirtis ypač svarbi gerinant institucijos veiklą, todėl bus intensyviau plėtojamas
tarptautinis bendradarbiavimas, aktyviai dalyvaujama Europos Sąjungos, kitų šalių ir tarptautinių
organizacijų vykdomuose projektuose bei priemonėse, gerinami ryšiai su Europos statistikos sistemos
(ESS) nariais.
Rengiantis Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, organizuojama ir koordinuojama su
tuo susijusi veikla. Konsultuojantis ir keičiantis patirtimi su kitomis šalimis, bus siekiama užtikrinti
sklandų pirmininkavimą Tarybos statistikos darbo grupėje.
Lietuvos statistikos departamento specialistai tęs darbą Europos Komisijos inicijuojamuose techninės
pagalbos projektuose, konsultuodami kitų šalių kolegas bei pristatydami gerąją patirtį ir taip padėdami
jiems įgyvendinti ES reikalavimus statistikos srityje.
Uždavinys.
Perimti ir
skleisti gerąją
patirtį šalyje ir
užsienyje
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Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Dalyvauti ESS veikloje
sprendžiant strateginius
klausimus

Dalyvauta ne mažiau kaip 2 paramos
grupėse, koordinuojančiose ESS veiklą ir
kuriančiose strategijas jai įgyvendinti

Teikti paraiškas dėl techninės
pagalbos projektų

Dalyvauta ne mažiau kaip 5 techninės
pagalbos projektuose

Pirmininkauti ir atstovauti ES
Tarybai

Įgyvendintos su pirmininkavimu
susijusios priemonės

Tikslas. Gerinti institucijos įvaizdį
Siekiant palaikyti atviros institucijos įvaizdį, strateginiu laikotarpiu bus plečiama informacijos sklaida
apie instituciją ir jos teikiamas paslaugas naujomis formomis – socialiniuose tinkluose, tinklaraštyje, per
statistinio raštingumo ugdymo priemones.
Uždavinys.
Didinti
institucijos
žinomumą
visuomenėje

Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Parengti ir tvarkyti Oficialiosios
statistikos tinklaraštį (blogą)

Per mėnesį vidutiniškai paskelbiami bent
2 įrašai

Inicijuoti ir įgyvendinti bendrus
projektus su kitomis valstybės
institucijomis ar visuomeninėmis
organizacijomis

Įgyvendinti ne mažiau kaip 2 projektai

Tikslas. Prisijungti prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO) struktūrų
Uždavinys.
Dalyvauti
statistikos
peržiūroje,
EBPO
statistikos ir
statistikos
politikos
komiteto ir jo
struktūrų
veikloje

Priemonės

Rezultatai strateginio laikotarpio pabaigoje

Dalyvauti EBPO
organizuojamoje statistikos
peržiūroje

Pasirengta Lietuvos stojimui į EBPO

Dalyvauti EBPO
organizuojamose priemonėse

Kasmet dalyvaujama 3–5 priemonėse
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