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Lietuvos statistikos departamentas 2018–2022 metų strategijoje numatė tris
veiklos kryptis: vartotojo poreikiais grįsta oficialioji statistika, efektyvūs procesai,
darni institucinė aplinka ir kultūra.
Didelį dėmesį strateginiu laikotarpiu skirsime vartotojų poreikiams tenkinti, teikiamų paslaugų prieinamumui ir žinomumui didinti bei veiklos organizavimui
gerinti. Sieksime, kad didėtų pasitikėjimas oficialiąja statistika.
Siekdami užtikrinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m.
įgyvendinimui stebėti reikalingų statistinių rodiklių rengimą, informacijos teikimą
Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros organizacijai, statistinės informacijos
rengimą pagal Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionus, plėsime naujos ir detalesnės statistinės
informacijos rengimą.
Strateginiu laikotarpiu atliksime du visuotinius surašymus: 2020 m. – žemės ūkio, 2021 m. – gyventojų ir
būstų surašymą, kuris pirmą kartą bus atliekamas administracinių duomenų pagrindu. Pertvarkę socialinę,
verslo ir žemės ūkio statistiką, padidinsime šių sričių statistikos suderinamumą.
Daug dėmesio skirsime asmens duomenų apsaugai, sudarysime sąlygas saugiai keistis statistiniais duomenimis su Europos Sąjungos statistikos institucijomis. Bus parengtos ir pritaikytos tinkamos asmens duomenų
saugos priemonės, užtikrinta atitiktis Europos statistikos sistemos informacinių technologijų saugos sertifikato reikalavimams.
Siekdami veiklos procesų efektyvinimo, strateginiu laikotarpiu pakeisime Lietuvos statistikos departamento
organizacinę struktūrą, stiprinsime institucijos valdymą, standartizuosime statistinės informacijos procesą.
Didindami statistikos rengimo ir sklaidos efektyvumą, modernizuosime statistinių duomenų surinkimo ir
parengimo procesą, aktyviau ir konstruktyviau bendradarbiausime su viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis plėsdami naujų duomenų šaltinių (taip pat didžiųjų duomenų) panaudojimą, plačiau taikysime
matematinius metodus. Tai leis sumažinti statistinės atskaitomybės naštą, greičiau ir patogiau pateikti
kokybišką statistinę informaciją vartotojui.
Tobulinsime kokybės valdymą. Stebėsime ir koordinuosime Europos statistikos praktikos kodekso nuostatų
įgyvendinimą savo ir kitose oficialiąją statistiką rengiančiose institucijose ir sieksime, kad šalies statistika
atitiktų šio kodekso reikalavimus.
Toliau dalyvausime techninės pagalbos projektuose ir savo gerąją praktiką perteiksime kitų šalių statistikos
tarnyboms.
2019 m. paminėsime Lietuvos statistikos įkūrimo 100-metį. Apžvelgsime Lietuvos statistikos nueitą kelią
bei pasiektą pažangą ir informuosime apie tai visuomenę.
Pagarbiai,
Vilija Lapėnienė
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MISIJA
Rengti ir skleisti oficialiąją statistiką, reikalingą sprendimams priimti ir informuoti
visuomenę šaliai aktualiais klausimais.

VIZIJA
Lietuvos statistikos departamentas – patikimas oficialiosios statistikos rengėjas,
gebantis lanksčiai reaguoti į besikeičiančius vartotojų poreikius ir veiksmingai
koordinuojantis valstybės statistikos rengimą.

VERTYBĖS
Mūsų veikla grindžiama profesiniu nepriklausomumu, objektyvumu ir visuomenės
pasitikėjimu:
-

Mes esame ir dirbame dėl vartotojų,

-

Mes gerbiame, vertiname ir girdime respondentus,

-

Mes esame profesionalų bendruomenė,

-

Mes esame savo srities lyderiai.

STRATEGINIS TIKSLAS
Taikant inovatyvius sprendimus parengta ir skleidžiama oficialioji statistika atitinka
besikeičiančius vartotojų poreikius, ištekliai naudojami racionaliai, statistinės
atskaitomybės našta valdoma.
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1 kryptis.
Vartotojo poreikiais grįsta
oficialioji statistika
Oficialiosios statistikos paskirtis – suteikti vartotojams objektyvią, patikimą ir savalaikę statistinę informaciją apie demografinius, socialinius ir ekonominius procesus ir
padėti visuomenei priimti sprendimus tiek valstybės, tiek asmeniniu lygiu. Sparčiai
kintančioje aplinkoje atsiranda nauji reiškiniai, kuriuos reikia statistiškai įvertinti.
Strateginiu laikotarpiu siekiame lanksčiai reaguoti į vartotojų poreikius gauti reikiamą
statistinę informaciją „čia ir dabar“.
1 tikslas.
Rengti statistinę informaciją atsižvelgiant
į jos reikalingumą ir naujus iššūkius

¨ Tirti įvairių vartotojų grupių poreikius
¨ Rengti demografinius ir socialinius

2 tikslas.
Statistinę informaciją skelbti
anksčiau

¨ Pertvarkyti statistinius tyrimus

pokyčius atspindinčią statistiką

ir statistinių tyrimų rezultatus
pateikti vartotojui greičiau

¨ Rengti globalius ir šalies ūkio pokyčius
atspindinčią verslo statistiką

¨ Plėtoti makroekonomikos statistiką
¨ Rengti statistinę informaciją,
reikalingą pokyčiams, vykstantiems
žemės ūkio, aplinkos ir energetikos
srityje stebėti ir analizuoti

3 tikslas.
Atsižvelgiant į vartotoją,
statistinę informaciją skelbti
suprantamiau ir vizualiau

¨ Plėtoti regioninę statistiką
¨ Rengti viešąsias statistinių duomenų
rinkmenas

¨ Skelbti aktualią statistinę

¨ Teikti statistiką tarptautinėms

informaciją vizualiomis,
vartotojui patogiomis
formomis

organizacijoms

¨ Oficialiosios statistikos portale
skelbti visų oficialiąją statistiką
tvarkančių valstybės institucijų
rengiamą statistinę informaciją

4 tikslas.
Ugdyti statistinės
informacijos vartotoją

¨ Didinti statistikos vartotojų skaičių
įtraukiant naujas vartotojų grupes

¨ Šviesti visuomenę statistikos
klausimais
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¨ Pagerinti statistinės informacijos
suprantamumą vartotojui
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1 tikslas.
Rengti statistinę informaciją atsižvelgiant į jos reikalingumą
ir naujus iššūkius
1.1 uždavinys. Tirti įvairių vartotojų grupių poreikius
Priemonė

Reguliariai vertinti oficialiosios statistikos
reikalingumą

Rezultatas 2022 m.

¨

Atsižvelgiant į oficialiosios statistikos reikalingumo vertinimo rezultatus, kasmet peržiūrėta ir patikslinta Oficialiosios
statistikos darbų programa įtraukiant naujais vartotojų
poreikiais grįstos statistikos rengimą ir atsisakant
nebeaktualios statistikos.

1.2 uždavinys. Rengti demografinius ir socialinius pokyčius
atspindinčią statistiką
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Atlikti Lietuvos Respublikos 2021 m. visuotinį
gyventojų ir būstų surašymą

¨

Atliktas Lietuvos Respublikos 2021 m. visuotinis
gyventojų ir būstų surašymas ir paskelbti pagrindiniai
statistiniai rodikliai apie nuolatinius gyventojus.

Pradėti rengti su Lietuvos Respublikos 2021 m.
visuotinio gyventojų ir būstų surašymo metodinėmis nuostatomis suderintą metinę demografinę ir migracijos statistiką

¨

Parengta su gyventojų surašymo metodinėmis nuostatomis
suderinta demografinės ir migracijos statistikos rengimo
metodika.

Plėtoti migracijos statistiką

¨

Plėtoti lyčių lygybės statistiką

¨

Rengti kultūros palydovines sąskaitas

¨

Plėtoti smurto artimoje aplinkoje statistiką

¨

Atlikti smurto lyties pagrindu statistinį tyrimą

¨

Plėtoti sveikatos priežiūros finansų statistiką

¨

Nustatyti sąsajas tarp nacionalinių sąskaitų ir
socialinės statistikos rodiklių

¨

Plėtoti negalios statistiką

¨

Pradėta rengti statistika apie emigrantus pagal jų išsilavinimą. Pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos
metodiką parengti statistiniai rodikliai apie Lietuvos
gyventojų „švytuoklinės“ migracijos srautus.
Paskelbti statistiniai rodikliai, apibūdinantys moterų ir
vyrų ekonominį ir socialinį gyvenimą.
Paskelbti kultūros palydovinių sąskaitų rodikliai.
Paskelbti smurto artimoje aplinkoje statistiniai rodikliai
apie policijoje užregistruotus pranešimus apie nusikaltimus
artimoje aplinkoje, smurtą patyrusius asmenis ir pagalbą
jiems bei smurtautojus.
Paskelbti smurto lyties pagrindu statistiniai rodikliai apie
gyventojus, patyrusius seksualinį priekabiavimą darbe,
esamų ar buvusių partnerių smurtą, persekiojimą, smurtą
vaikystėje.
Paskelbti sveikatos priežiūros pajamų statistiniai rodikliai.
Padidintas socialinės apsaugos, sveikatos ir švietimo
statistinių rodiklių suderinamumas su nacionalinėmis
sąskaitomis.
Paskelbti statistiniai rodikliai apie žmonių su negalia
išsilavinimą, užimtumą, gyvenimo sąlygas.
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1.3 uždavinys. Rengti globalius ir šalies ūkio pokyčius atspindinčią verslo
statistiką
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Profiliuoti įmonių grupes ir įdiegti statistinį vienetą, atitinkantį ES nustatytą įmonės apibrėžtį

¨

Statistinis ūkio subjektų registras papildytas statistiniu
vienetu, atitinkančiu ES nustatytą įmonės apibrėžtį; šio
statistinio vieneto pagrindu rengiama verslo statistika.

Plėsti inovacijų statistiką

¨

Inovacijų statistika papildyta naujais Oslo vadovo1
statistiniais rodikliais.

Plėsti mokslo tiriamosios ir eksperimentinės
veiklos statistiką

¨

Mokslo tiriamosios ir eksperimentinės veiklos statistika
išplėsta naujais Frascati vadovo 20152 statistiniais
rodikliais.

Rengti detalesnę verslo struktūrinę statistiką

¨

Paskelbta išankstinė verslo struktūrinė statistika pagal
įmonių dydžio grupes.

Plėsti su užsieniu susijusių įmonių statistiką

¨

Paskelbti detalesni statistiniai rodikliai apie Lietuvos
kontroliuojamas įmones užsienyje.

Rengti statistinę informaciją apie pradėtus statyti gyvenamuosius ir negyvenamuosius
pastatus

¨

Paskelbta statistinė informacija apie pradėtus statyti
gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus (pastatų,
butų skaičių, pastatų plotą, statybinį tūrį).

Rengti mėnesinius trumpojo laikotarpio
paslaugų statistikos indeksus

¨

Paskelbti paslaugų įmonių (EVRK3 2 red. H–N sekcijos)
mėnesiniai pardavimo pajamų indeksai.

Rengti pasaulinės vertės grandinių statistiką

¨

Paskelbta statistinė informacija apie pasaulinės vertės
grandines, t. y. verslo funkcijų perkėlimą į užsienį.
Paskelbti didmeninės prekybos įmonių (EVRK 2 red.
46 kyrius) mėnesinės apyvartos indeksai
palyginamosiomis kainomis.

Palyginamosiomis kainomis rengti didmeninės ir
mažmeninės prekybos bei variklinių transporto
priemonių bei motociklų remonto įmonių
mėnesinės apyvartos indeksus

¨

Paskelbti didmeninės ir mažmeninės prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto įmonių
(EVRK 2 red. G sekcija) mėnesinės apyvartos indeksai
palyginamosiomis kainomis.

Plėsti ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų
indeksų sistemą

¨

Paskelbti 7 EVRK 2 red. ekonominės veiklos rūšių ūkio
subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai ir pokyčiai.

Plėsti tiesioginių užsienio investicijų statistiką

¨

Paskelbta įmonių susijungimo ir įsigijimo sandorių
statistinė informacija.

1

Oslo vadovas – duomenų apie technologines inovacijas rinkimo ir jų aiškinimo gairės.
Frascati vadovas 2015 – Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros duomenų rinkimo ir teikimo rekomendacijos.
3
Čia ir toliau: EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.
2
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1.4 uždavinys. Plėtoti makroekonomikos statistiką
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Rengti nacionalinių sąskaitų rodiklius pagal
Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos
regionus (NUTS 2)

¨

Pagal Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionus paskelbtos namų ūkių sektoriaus sąskaitos, bendrasis vidaus
produktas palyginamosiomis kainomis, atlygis darbuotojams, bendrasis pagrindinio kapitalo formavimas, užimtųjų
skaičius ir dirbtos valandos, samdomųjų skaičius.

Atlikti pagrindinę nacionalinių sąskaitų
rodiklių reviziją

¨

Paskelbtos revizuotos nacionalinių sąskaitų statistinių
rodiklių laiko eilutės, suderintos su kita
makroekonomikos statistika.

Atlikti pagrindinę valdžios sektoriaus
finansinių rodiklių reviziją

¨

Paskelbtos revizuotos valdžios sektoriaus finansinių
rodiklių laiko eilutės, suderintos su kita makroekonomikos
statistika.

Tobulinti tarptautinės prekybos paslaugomis
statistiką

¨

Bendradarbiaujant su Lietuvos banku patikslinti
skaičiavimo metodai ir parengta tarptautinės prekybos
paslaugomis statistikos rengimo metodika.

1.5 uždavinys. Rengti statistinę informaciją, reikalingą pokyčiams,
vykstantiems žemės ūkio, aplinkos ir energetikos srityje stebėti ir analizuoti
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Atlikti 2020 m. žemės ūkio surašymą

¨

Paskelbti 2020 m. žemės ūkio surašymo rezultatai.

Įgyvendinti reglamento dėl žemės ūkio sąnaudų
ir produkcijos, rengiamo pagal Europos žemės
ūkio statistikos strategijos 2020 principus,
reikalavimus

¨

Parengti dirvožemio maistingųjų medžiagų
(azoto, fosforo ir kt.) balansai.

¨

Paskelbti galutinio energijos suvartojimo pramonės
sektoriuje statistiniai rodikliai. Išanalizuotos galimybės
parengti detalią kitų sektorių statistinę informaciją apie
galutinį energijos suvartojimą.

Rengti detalią statistinę informaciją apie galutinį
energijos suvartojimą pagal sektorius
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1.6 uždavinys. Plėtoti regioninę statistiką
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Rengti statistinius rodiklius pagal Sostinės bei
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionus

¨

Skelbti gyventojų statistinę informaciją
detalesniu teritoriniu lygmeniu
Plėsti GIS4 priemonėmis teikiamą metinę
statistinę informaciją

¨

Rengiant statistiką pradėti taikyti mažųjų sričių
vertinimo metodus

¨

¨

Pagal Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionus
paskelbti demografiniai, socialiniai, verslo ir žemės ūkio
statistiniai rodikliai.
Parengti ir paskelbti vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės
rodikliai pagal savivaldybes.
GIS aplikacijos Oficialiosios statistikos portale išplėstos
ne mažiau kaip 2 statistikos sričių statistiniais rodikliais.
Taikant mažųjų sričių vertinimo metodus įvertinti ir paskelbti vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės, bedarbių ir
užimtųjų statistiniai rodikliai apskrityse ir savivaldybėse.

1.7 uždavinys. Rengti viešąsias statistinių duomenų rinkmenas
Priemonė
Rengti ir skelbti viešąsias statistinių duomenų
rinkmenas

Rezultatas 2022 m.

¨

Paskelbtos ne mažiau kaip 10 statistinių tyrimų viešosios
duomenų rinkmenos.

1.8 uždavinys. Teikti statistiką tarptautinėms organizacijoms
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Plėsti statistinės informacijos teikimą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros oganizacijai
(EBPO)

¨

Plėsti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi
darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimui stebėti
reikalingų statistinių rodiklių, skelbiamų
Oficialiosios statistikos portale, skaičių

¨

EBPO teikiama darbo užmokesčio, švietimo, sveikatos,
viešojo sektoriaus skolos, kainų, trumpojo laikotarpio
verslo, transporto, turizmo, tiesioginių užsienio
investicijų ir kita statistika.
Oficialiosios statistikos portale skelbiamų Jungtinių Tautų
darbotvarkės iki 2030 darnaus vystymosi rodiklių dalis,
palyginti su visais Lietuvai aktualiais Jungtinių Tautų
darbotvarkės iki 2030 darnaus vystymosi statistiniais
rodikliais, sudaro 90 proc.

1.9 uždavinys. Oficialiosios statistikos portale skelbti visų oficialiąją statistiką
tvarkančių valstybės institucijų rengiamą statistinę informaciją
Priemonė
Plėsti Oficialiosios statistikos portalą kitų
oficialiąją statistiką tvarkančių valstybės
institucijų rengiama statistine informacija

4

Čia ir toliau: GIS – geografinė informacinė sistema.
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Rezultatas 2022 m.

¨

Visos oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos
ir įstaigos skelbia savo rengiamą statistinę informaciją
Oficialiosios statistikos portale.
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2 tikslas.
Statistinę informaciją skelbti
anksčiau
2.1 uždavinys. Pertvarkyti statistinius tyrimus ir statistinių tyrimų rezultatus
pateikti vartotojui greičiau
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Nustatyti statistikos darbus (tyrimus), kurių
atlikimo trukmė, remiantis proceso analizės
rezultatais, gali būti sutrumpinta

¨

Metinės statistinės informacijos parengimo ir paskelbimo
Oficialiosios statistikos portale trukmė vidutiniškai
sutrumpėja 5 dienomis per metus.
Ketvirtinės statistinės informacijos parengimo ir paskelbimo Oficialiosios statistikos portale trukmė vidutiniškai
sutrumpėja 1 diena per metus.

Rengti užimtumo statistinių rodiklių
išankstinius įverčius

¨

Paskelbti užimtumo statistinių rodiklių išankstiniai
įverčiai.

Pagal suderintą tarp Europos šalių metodiką
kartu su mokslininkais-demografais rengti
Lietuvos gyventojų prognozes

¨

Paskelbtos gyventojų prognozės.

Paankstinti statistinės informacijos skelbimo
laiką

¨

Statistinė informacija skelbiama 9 valandą.

3 tikslas.
Atsižvelgiant į vartotoją, statistinę informaciją
skelbti suprantamiau ir vizualiau
3.1 uždavinys. Skelbti aktualią statistinę informaciją vizualiomis, vartotojui
patogiomis formomis
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Rengti ir skelbti populiariausių informacinių
pranešimų infografikus

¨

Paskelbti ne mažiau kaip 24 infografikai per metus.

Parengti elektroninio Lietuvos statistikos
metraščio koncepciją ir pradėti rengti
elektroninę leidinio versiją

¨

Parengtas ir paskelbtas elektroninis Lietuvos statistikos
metraštis.

Organizuoti Oficialiosios statistikos portalo
naudojamumo testavimo sesijas su pagrindinėmis vartotojų grupėmis

¨

Visuomenės susidomėjimo oficialiąja statistika ir Lietuvos
statistikos departamento teikiamomis paslaugomis indeksas
išaugęs iki 115 proc.
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3.2 uždavinys. Pagerinti statistinės informacijos suprantamumą vartotojui
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Integruoti į Oficialiosios statistikos portalo
skelbiamą turinį naudojamų sąvokų
paaiškinimus (vedlį)

¨

Sukurtas sąvokų vedlys leidžia vartotojui greičiau
suprasti statistinę informaciją.

Rengti šalies ūkio ir jo sektorių apžvalgas,
pristatančias pagrindines ekonomines ir
socialines tendencijas

¨

Kas ketvirtį rengiamos šalies ūkio ir jo sektorių
apžvalgos.

4 tikslas.
Ugdyti statistinės informacijos
vartotoją
4.1 uždavinys. Didinti statistikos vartotojų skaičių įtraukiant
naujas vartotojų grupes
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Rengti kūrybines dirbtuves humanitarinių ir
kūrybinių studijų studentams

¨

Organizuotos ne mažiau kaip vienos kūrybinės dirbtuvės
per metus.

Parengti ir pasiūlyti statistikos paslaugų
rinkinius potencialioms vartotojų grupėms

¨

Parengtas ir vartotojams pasiūlytas ne mažiau kaip vienas
statistikos paslaugų rinkinys per metus.

4.2 uždavinys. Šviesti visuomenę statistikos klausimais
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Parengti statistinių metodikų infografikus

¨

Parengti visų statistinių metodikų infografikai.

Sistemingai ir proaktyviai ugdyti vartotojų
raštingumą

¨

Kasmet vartotojų raštingumo ugdymo priemonėse
dalyvauja ne mažiau kaip 200 dalyvių.
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2 kryptis.
Efektyvūs procesai
Strateginių tikslų įgyvendinimas neatsiejamas nuo institucijos vidaus procesų organizavimo efektyvumo, sisteminio požiūrio į institucijos ir darbuotojo lygmens
užduotis, procesų stebėsenos ir pokyčių įgyvendinimo operatyvumo. Siekiant procesų
efektyvinimo, strateginiu laikotarpiu taikysime inovatyvius sprendimus, pakeisime
organizacinę struktūrą, stiprinsime institucijos valdymą, standartizuosime statistinės
informacijos rengimo procesą, didinsime statistikos rengimo ir sklaidos efektyvumą.

1 tikslas.
Modernizuoti veiklos procesus
ir organizacinę struktūrą

¨ Standartizuoti statistinės
informacijos rengimo procesą

¨ Stiprinti institucijos valdymą

2 tikslas.
Didinti statistinės informacijos rengimo
ir sklaidos efektyvumą

¨ Sudaryti sąlygas respondentams duomenis teikti patogiau
¨ Plėsti matematinių metodų taikymą apdorojant
statistinius duomenis

¨ Naudoti naujus duomenų šaltinius
¨ Efektyviau organizuoti sklaidos ir komunikacijos procesą
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1 tikslas.
Modernizuoti veiklos procesus
ir organizacinę struktūrą
1.1 uždavinys. Standartizuoti statistinės informacijos rengimo procesą
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Įdiegti Bendrąjį statistinės veiklos proceso
modelį (GSBPM)

¨

Taikomas Bendrasis statistinės veiklos proceso modelis.

Pasirengti taikyti Bendrąjį statistinės
informacijos modelį (GSIM)

¨

Pradėtas taikyti Bendrasis statistinės informacijos
modelis.

Pritaikyti Bendrąją statistikos rengimo
architektūrą (CSPA)

¨

Naujai kuriamiems komponentams taikoma Bendroji
statistikos rengimo architektūra.

Diegti programines priemones standartizuotam
statistinės informacijos rengimui ir stebėjimui

¨

Visi trumpojo laikotarpio verslo statistikos tyrimai
aprašomi, vykdomi ir stebimi standartizuotu būdu.

1.2 uždavinys. Stiprinti institucijos valdymą
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Įdiegti Statistikos organizacijos bendrosios
veiklos modelį (GAMSO)

¨

Institucijos veikla valdoma pagal Statistikos organizacijos
bendrosios veiklos modelį.

Pertvarkyti organizacinę struktūrą

¨

Organizacinė struktūra leidžia efektyviau vykdyti
institucijos veiklą.

Taikant LEAN metodą atlikti procesų analizę

¨

Atsisakyta nereikalingų (perteklinių) procedūrų ir (ar)
procesų.

Nustatyti rizikų valdymo tvarką ir ją
įgyvendinti

¨

Vidutinis rizikos lygis sumažėjęs ne mažiau kaip 25 proc.

Parengti ir įgyvendinti Informacinių
technologijų valdymo politiką

¨

Parengta ir įgyvendinama informacinių technologijų
valdymo politika.

Peržiūrėti veiklos stebėsenos rodiklius,
užtikrinant jų reikalingumą ir naudojamumą

¨

Veiklos stebėsenos rodiklių sistema atitinka Europos
kokybės valdymo fondo rekomendacijas, kitų institucijų
gerąją patirtį. Atsisakyta neinformatyvių rodiklių.
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2 tikslas.
Didinti statistinės informacijos rengimo
ir sklaidos efektyvumą
2.1 uždavinys. Sudaryti sąlygas respondentams duomenis
teikti patogiau
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Modernizuoti verslo ir gyventojų statistinių
duomenų priėmimo ir tvarkymo e. paslaugas

¨

Verslo ir gyventojų statistinių duomenų priėmimo ir tvarkymo sistema e. Statistika modernizuota pagal tarptautinius standartus, užtikrinančius vienodą statistinį procesą,
statistinių duomenų modelį ir duomenų mainų sąsajas;
išspręstos duomenų suderinamumo ir pakartotinio panaudojimo problemos.
Ne mažiau kaip 15 proc. gyventojų statistinius duomenis
teikia elektroniniu būdu.

Sukurti namų ūkių (gyventojų) klausėjų tinklo
stebėsenos sistemą

¨

Racionaliau organizuotas klausėjų tinklas.

Tobulinti statistinių formuliarų kokybę

¨

Ištestuotos ir atnaujintos visos gyventojų apklausų anketos.
Ištestuoti sudėtingi ir nauji ūkio subjektams skirti statistiniai formuliarai.
Atsižvelgus į e. Statistikoje atliktų respondentų apklausų
apie konkretaus statistinio formuliaro kokybę rezultatus,
patobulinti statistiniai formuliarai.

Atlikti pirminių statistinių rodiklių
klasifikavimą ir kodavimą

¨

Sukoduoti ir suklasifikuoti pirminiai statistiniai rodikliai.

Plėsti gyventojų apklausas telefonu

¨

Apklausos telefonu vykdomos visuose gyventojų
statistiniuose tyrimuose.

Pertvarkyti socialinę statistiką, integruojant
imčių metodais atliekamus gyventojų ir namų
ūkių statistinius tyrimus

¨

Rengiama suderinta socialinė statistika, racionaliau organizuojamas jos rengimo procesas, išplėstos statistinių
tyrimų duomenų sujungimo galimybės.

2.2 uždavinys. Plėsti matematinių metodų taikymą apdorojant
statistinius duomenis
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Tobulinti statistiniuose tyrimuose naudojamus
ir diegti naujus statistinių duomenų redagavimo
ir įrašymo metodus

¨

Revizuotos ir automatizuotos redagavimo ir įrašymo
procedūros trumpojo laikotarpio statistikoje.

Standartizuoti statistinių duomenų tinkamumo
patvirtinimo taisykles ar algoritmus, taikomus
duomenų įvedimo ir apdorojimo programose

¨

Standartizuotos tinkamumo patvirtinimo taisyklės.
Užtikrintas efektyvesnis statistinių duomenų tinkamumo
patvirtinimo procesas.
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2.3 uždavinys. Naudoti naujus duomenų šaltinius
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Nustatyti statistikos sritis, kuriose galima
panaudoti naujus duomenų šaltinius
(įsk. didžiuosius duomenis), ir bendradarbiauti
su šių duomenų valdytojais dėl duomenų
teikimo statistikos tikslams

¨

Išanalizuoti nauji duomenų šaltiniai ir jų pritaikymo
galimybės statistikai rengti. Pateikti siūlymai dėl naujų
duomenų šaltinių panaudojimo.

Panaudoti iš interneto nuskaitytus duomenis
laisvų darbo vietų statistikai rengti

¨

Išanalizuotos iš interneto nuskaitytų duomenų panaudojimo galimybės laisvų darbo vietų statistikai rengti.

Diegti naujus duomenų šaltinius ir, atsižvelgiant
į techninę pažangą, priemones kainų
statistiniams duomenims rinkti

¨

Iš interneto šaltinių automatizuotai renkami kainų
duomenys ir panaudojami vartotojų kainų indeksui
sudaryti.

Išanalizuoti galimybes panaudoti prekybos
tinklų duomenis statistikai rengti

¨

Racionalizuoti paslaugų kainų statistinių duomenų surinkimą ir padidinti jų panaudojimo
efektyvumą

¨

Atlikta studija dėl galimybės naudoti bent vieno didelio
prekybos tinklo sandorių elektroninius įrašus vartotojų
kainų indeksui sudaryti.
Išanalizuotos prekybos tinklų duomenų panaudojimo
galimybės namų ūkių vartojimo išlaidų statistikai rengti.

Plėsti administracinių duomenų panaudojimą
oficialiajai statistikai rengti

¨

Modernizuoti Intrastato sistemą

¨

Daugiatikslis vartotojų ir trumpojo laikotarpio kainų statistikos tikslais surinktų namų ūkiams ir verslo įmonėms teikiamų paslaugų kainų statistinių duomenų panaudojimas.
2021 m. visuotinis gyventojų ir būstų surašymas atliktas
statistinių ir administracinių duomenų pagrindu.
Išplėstas administracinių duomenų panaudojimas verslo
ir žemės ūkio statistikai rengti.
Įdiegta keitimosi ES vidaus eksporto mikroduomenimis
su valstybėmis narėmis sistema.

2.4 uždavinys. Efektyviau organizuoti sklaidos ir komunikacijos procesą
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Modernizuoti metainformacijos valdymą

¨

Parengtas metainformacijos aprašymo formavimo
modelis. Sukurta metainformacijos saugykla, leidžianti
formuoti, aprašyti, saugoti, skleisti ir archyvuoti
metainformaciją.

Peržiūrėti ir optimizuoti atsakymų į statistinės
informacijos užklausas rengimo procesą

¨

Vidutinis statistinės informacijos užklausai atsakyti
skirtas laikas sutrumpintas 0,5 dienos.
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3 kryptis.
Darni institucinė aplinka ir kultūra
Ugdydami pasitikėjimą Lietuvos statistikos departamentu ir oficialiąja statistika,
didinsime Lietuvos statistikos departamento teikiamų paslaugų prieinamumą ir žinomumą, stiprinsime tarpinstitucinį bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniu mastu.
Sieksime, kad darbuotojai jaustųsi bendruomenės dalimi, skatinsime komandinį
darbą, aktyvų visų grandžių darbuotojų įsitraukimą į veiklos tobulinimą, dalijimąsi
gerąja patirtimi, produktyvias diskusijas, asmeninį ir profesinį tobulėjimą. Siekdami
didinti institucijos socialinę atsakomybę, kursime patrauklią ir draugišką aplinką
darbuotojams.

1 tikslas.
Puoselėti gerą įvaizdį ir reputaciją,
ugdyti pasitikėjimą Lietuvos
statistikos departamentu

¨ Didinti Lietuvos statistikos
departamento ir teikiamų
paslaugų žinomumą

2 tikslas.
Ugdyti motyvuotų ir lojalių
profesionalų bendruomenę

¨ Didinti visų grandžių darbuotojų

įtrauktį į Lietuvos statistikos
departamento veiklos tobulinimą

¨ Tobulinti kompetencijų valdymą

¨ Stiprinti tarptautinį
institucijos įvaizdį

3 tikslas.
Siekti socialinio
atsakingumo

¨ Kurti darnią aplinką
¨ Rūpintis darbuotojais
¨ Tapti socialiai atsakinga institucija
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1 tikslas.
Puoselėti gerą įvaizdį ir reputaciją, ugdyti pasitikėjimą
Lietuvos statistikos departamentu
1.1 uždavinys. Didinti Lietuvos statistikos departamento ir teikiamų
paslaugų žinomumą
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Dalyvauti visuomeniniuose projektuose ir
renginiuose

¨

Dalyvauta ne mažiau kaip 5 visuomeniniuose projektuose
ir renginiuose.

Įkurti Statistinės informacijos centrą

¨

Įkurtas Statistinės informacijos centras.

Užtikrinti 24/7 komunikaciją socialiniuose
tinkluose

¨

Institucijos „sekėjų“ socialiniuose tinkluose skaičius
išaugęs ne mažiau kaip 20 proc.

Parengti statistinės informacijos sklaidos ir
komunikacijos strategiją

¨

Parengta ir įgyvendinama sklaidos ir komunikacijos
strategija.

¨

Atsižvelgiant į naujai priimto LR statistikos įstatymo
pakeitimo įstatymo nuostatas įvertinta oficialiąją
statistiką tvarkančių valstybės institucijų ir įstaigų statuso
atitiktis įstatyminėms nuostatoms.

Stiprinti oficialiąją statistiką tvarkančių
valstybės institucijų ir įstaigų koordinavimą

1.2 uždavinys. Stiprinti tarptautinį institucijos įvaizdį
Priemonė

Aktyviai dalyvauti Europos statistikos sistemos
ir tarptautinių organizacijų veikloje

20

Rezultatas 2022 m.
Dalyvauta ne mažiau kaip 10 Europos statistikos sistemos
ar tarptautinių organizacijų projektų per metus.

¨

Ne rečiau kaip kartą per metus Lietuvos statistikos
departamento pasiekimai pristatomi aukšto lygio
tarptautiniuose statistikos forumuose.
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2 tikslas.
Ugdyti motyvuotų ir lojalių profesionalų
bendruomenę
2.1 uždavinys. Didinti visų grandžių darbuotojų įtrauktį į Lietuvos statistikos
departamento veiklos tobulinimą
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Reguliariai organizuoti idėjų generavimo
seminarus veiklai tobulinti

¨

Organizuoti ne mažiau kaip 2 idėjų generavimo seminarai
per metus.

Organizuoti komandos formavimo mokymus

¨

Per strateginį laikotarpį suorganizuoti komandos formavimo mokymai visiems padaliniams.

2.2 uždavinys. Tobulinti kompetencijų valdymą
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Dalyvauti aukštųjų mokyklų organizuotose
„karjeros dienose“

¨

Per metus dalyvauta bent vienose „karjeros dienose“.

Atlikti darbuotojų pakeičiamumo analizę

¨

Sudarytos pakeičiamumo schemos, nustatytas poreikis
darbuotojų mokymams.

Organizuoti vidaus mokymus, gerosios patirties
pasidalijimo seminarus

¨

Organizuoti ne mažiau kaip 4 vidaus mokymai ar gerosios
patirties pasidalijimo seminarai per metus.

3 tikslas.
Siekti socialinio atsakingumo
3.1 uždavinys. Kurti darnią aplinką
Priemonė
Kurti biurą be popieriaus

Rezultatas 2022 m.

¨

Dokumentai rengiami elektroninių dokumentų valdymo
sistemoje „Sodas“.
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3.2 uždavinys. Rūpintis darbuotojais
Priemonė

Padėti derinti darbą ir šeimą

Rezultatas 2022 m.

¨

Per metus organizuoti bent vieni mokymai apie vaikų
auklėjimą, darbo ir šeimos derinimą.
Sudarytos sąlygos nuotoliniam darbui.
Sudarytos sąlygos prireikus atsivesti į darbo vietą vaikus.

Sudaryti sąlygas sveikai gyvensenai

¨

Įkurtos patalpos sportui ir laisvalaikiui.
Ergonomizuotos darbo vietos.

3.3 uždavinys. Tapti socialiai atsakinga institucija
Priemonė

Rezultatas 2022 m.

Gerinti paslaugas negalią turintiems statistikos
vartotojams

¨

Informaciniai pranešimai pritaikyti turintiesiems regos
negalią.

Organizuoti labdaros ir paramos akcijas

¨

Organizuota ne mažiau kaip viena labdaros, paramos
akcija per metus.

Organizuoti kraujo donorystės akcijas

¨

Organizuotos ne mažiau kaip keturios kraujo donorystės
akcijos per metus.
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