LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTAS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2020-02-21 VN-18
Vilnius

2

VADOVO ŽODIS
2019 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos statistika minėjo įkūrimo 100-metį. Per šimtą
metų keitėsi žmonės, technologijos, santvarkos, tačiau statistika išliko
galingiausia tikrovės pažinimo priemonė ir valstybei, ir jos piliečiams.
Lietuvos statistikos nueitą kelią ir pasiektą pažangą galima apibūdinti
žodžiais iš Jungtinės Karalystės Karališkosios statistinės draugijos
„Duomenų manifesto“: „Tai, kas buvo garas 19-ajame amžiuje, o nafta –
20-ajame, tai yra duomenys 21-ajame amžiuje. Tai varomoji gerovės jėga,
revoliuciniai ištekliai, keičiantys socialinės ir ekonominės veiklos pobūdį,
pajėgumas, skiriantis sėkmingas visuomenes nuo nesėkmingų“. Šiuolaikinė oficialioji statistika
rengiama ir skleidžiama taikant inovatyvius sprendimus, ji atitinka besikeičiančius vartotojų
poreikius, ištekliai naudojami racionaliai, statistinės atskaitomybės našta valdoma.
Siekdami nusimatytų tikslų ir įgyvendindami 2019 m. numatytas priemones, atlikome visus
Oficialiosios statistikos 2019 m. programos I dalies statistikos darbus. Taip pat atlikome
pasirengimo darbus 2020 m. žemės ūkio ir 2021 m. gyventojų ir būstų visuotiniam surašymui,
rengėme Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimui stebėti
reikalingus statistinius rodiklius, teikėme statistinę informaciją Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijai ir kitoms institucijoms bei įstaigoms.
Kaip ir kasmet didelį dėmesį skyrėme vartotojų poreikiams tenkinti, statistinės informacijos
rengimo efektyvumui didinti, teikiamų paslaugų prieinamumui ir žinomumui plėtoti. 2019 m.
aktyviai dalyvavome Europos statistikos sistemos veikloje, daug dėmesio skyrėme asmens duomenų
apsaugai, koordinacinio vaidmens rengiant oficialiąją statistiką šalyje stiprinimui.
Džiaugiamės, kad parengta oficialioji statistinė informacija plačiai naudojama įvairiose
veiklos srityse. Patikima ir objektyvi statistinė informacija leidžia vertinti demografinę, socialinę ir
ekonominę šalies padėtį ir ūkio raidą, įmonių veiklą bei naujo verslo perspektyvas. Suvokdami
informacijos svarbą ir oficialiosios statistikos įtaką valstybės valdymui bei sprendimų priėmimui
kasdieniniame žmonių gyvenime, nuolat stengiamės didinti veiklos efektyvumą ir patenkinti
besikeičiančius vartotojų poreikius.

Dr. Jūratė Petrauskienė
Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė
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I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
PIRMAS SKIRSNIS
KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ
Vykdydamas savo misiją ir siekdamas strateginio tikslo, Lietuvos statistikos departamentas
2019 m. rengė ir teikė visuomenei, šalies ir Europos Sąjungos (ES) institucijoms, tarptautinėms
organizacijoms oficialiąją statistiką, plėtojo vartotojų ir respondentų poreikius tenkinančias
viešąsias statistinės informacijos sklaidos ir statistinių duomenų rinkimo elektronines paslaugas.
Oficialioji statistika rengiama ir plėtojama atsižvelgiant į vartotojų poreikius. 2019 m.
Lietuvos statistikos departamentas atliko visus Oficialiosios statistikos 2019 m. programos I dalyje
numatytus statistikos darbus, iš kurių 87 procentai yra reglamentuoti ES teisės aktais ir priskiriami
Europos statistikai. Europos statistiką Lietuvos statistikos departamentas rengė pagal bendras
visoms ES šalims metodikas, statistinę informaciją teikė ES statistikos tarnybai (Eurostatui) ES
teisės aktuose nustatytu detalumu, laiku ir formatu.
Kaip ir kasmet Lietuvos statistikos departamentas aktyviai dalyvavo Europos statistikos
sistemos veikloje, koordinavo oficialiosios statistikos rengimą ir ES statistikos teisės aktų
įgyvendinimą šalyje.
Lietuvos statistikos departamentas siekia didinti vartotojams teikiamos aktualios statistinės
informacijos kiekį – 2020 m. sausio 1 d. duomenimis, Oficialiosios statistikos portale buvo
192,1 mln. statistinių rodiklių reikšmių, tai 14 proc. daugiau nei 2019 m. pradžioje.
2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1). 2019 m. Lietuvos statistikos departamentas toliau
įgyvendino šio reglamento reikalavimus: parengė teisės aktus, reglamentuojančius asmens
duomenų tvarkymą, inicijavo Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo tam tikrų
straipsnių pakeitimą, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo
atitiktį minėtam reglamentui bei įtvirtinti nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias su asmens
duomenų tvarkymu statistiniais tikslais.
Vadovaudamasis 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų (OL 2008 L 218, p. 14), Lietuvos statistikos
departamentas 2019 m. vykdė pasirengimo darbus Lietuvos Respublikos 2021 m. gyventojų ir
būstų visuotinio surašymui. Taip pat vadovaudamasis 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami
reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 (OL 2018 L 200, p. 1), Lietuvos statistikos
departamentas vykdė pasirengimo darbus Lietuvos Respublikos 2020 m. žemės ūkio surašymui.
2018 m. liepos 5 d. Lietuvai tapus pilnateise Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO) nare, 2019 m. Lietuvos statistikos departamentas aktyviai dalyvavo šios
organizacijos statistikos srities veikloje ir priemonėse: teikta informacija pagal EBPO užklausas,
dalyvauta EBPO organizuotuose susitikimuose. Nustatytais terminais buvo įgyvendintos visos
2019 m. priemonės, numatytos EBPO Lietuvos statistikos peržiūros ataskaitos rekomendacijų
įgyvendinimo priemonių plane, bei kiti įsipareigojimai.
Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimui stebėti Lietuvos
statistikos departamentas didelį dėmesį skyrė darnaus vystymosi statistinių rodiklių esamumui ir
sklaidai užtikrinti. 2019 m. Oficialiosios statistikos portale buvo skelbiama 82 proc. Lietuvai
aktualių darnaus vystymosi statistinių rodiklių.
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Lietuvos statistikos departamentas didelį dėmesį skyrė statistinės informacijos rengimui ir
sklaidai pagal Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionus, nustatytus Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos
regiono sudarymo“. 2019 m. Lietuvos statistikos departamentas pagal 2018 m. lapkričio 8 d.
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1685 dėl naujo regioninio suskirstymo laiko eilučių
perdavimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1059/2013 vienodų sąlygų nuostatas Eurostatui pateikė
žemės ūkio, švietimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) statistikos, regioninių
sąskaitų, regioninių namų ūkio sąskaitų laiko eilutes. Rodikliai pagal Sostinės bei Vidurio ir vakarų
Lietuvos regionus buvo paskelbti Oficialiosios statistikos portale.
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ANTRASIS SKIRSNIS
STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
1. Strateginio tikslo įgyvendinimas
Strateginis tikslas: Laiku parengti ir pateikti vartotojams objektyvią ir patikimą statistinę
informaciją, reaguojant į besikeičiančius poreikius
1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų
asignavimų panaudojimas

Programos
kodas

Programos
pavadinimas

1

2
Oficialiosios
01.01
statistikos tvarkymas
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė
parama

Asignavimų
planas
3

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)
Asignavimų
Panaudota asignavimų nuo
planas, įskaitant
asignavimų, nurodytų
Panaudota
patikslinimus
asignavimų plane, įskaitant
asignavimų
ataskaitiniam
patikslinimus ataskaitiniam
laikotarpiui
laikotarpiui, dalis (proc.)
4
5
6

9370,7

9351,7

9292,4

99,4

-

-

-

-

2019 m. Lietuvos statistikos departamentas panaudojo 9 292,4 tūkst. eurų, arba 99,4 proc.
patikslintų asignavimų plano. Dėl darbuotojų laikinojo nedarbingumo ir kaitos sutaupytas darbo
užmokestis bei lėšos, sutaupytos pigiau įsigijus Integruotos statistikos informacinės sistemos
modernizavimo paslaugas ir taikomosios programinės įrangos licencijas, buvo grąžintos į
valstybės biudžetą.
1.1. Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijai
Strateginio tikslo pasiektai pažangai pamatuoti ir vertinti buvo numatyti du efekto vertinimo
kriterijai. Efekto vertinimo kriterijų planuotos ir pasiektos reikšmės toliau pateiktos grafikuose.
1 grafikas. Vartotojų pasitenkinimo Lietuvos statistikos departamento teikiamomis paslaugomis
lygis
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2019 m. pasiektas 72,4 proc. vartotojų pasitenkinimo Lietuvos statistikos departamento
teikiamomis paslaugomis lygis (planuota vertinimo kriterijaus reikšmė – 66,4 proc.). Remiantis
vartotojų nuomonių tyrimo rezultatais, didesnį, nei planuotas, jų pasitenkinimo lygį daugiausia
lėmė išaugęs Lietuvos statistikos departamento žinomumas, pasitikėjimas institucija ir statistinės
informacijos pakankamumas. 2019 m. svarbus veiksnys, turėjęs įtakos padidėjusiam vartotojų
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pasitenkinimui, buvo statistinės informacijos skelbimas 9 val. (anksčiau buvo skelbiama 11 val.).
Kaip ir kasmet, Lietuvos statistikos departamentas daug dėmesio skyrė statistinės informacijos
savalaikiškumui ir pakankamumui užtikrinti: 2019 m. Oficialiosios statistikos portale statistinė
informacija paskelbta laiku, t. y. skelbimo kalendoriuje nustatytais terminais, statistinių rodiklių
reikšmių skaičius nuo metų pradžios išaugo 14 proc., paskelbti 258 informaciniai pranešimai,
parengti / atnaujinti 82 statistiniai infografikai, 15 statistinių metodų taikymą aiškinančių
infografikų. Plačiau buvo naudojamos interaktyvios statistinės informacijos pateikimo priemonės,
vartotojai informuojami apie Rodiklių duomenų bazės naujienas. Parengti ir publikuoti
skaitmeniniai leidiniai: „Lietuvos statistikos metraštis“, „Lietuvos regionai“, „Lietuvos
gyventojai“ „Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas“, „Darbo rinka Lietuvoje“, „Lietuvos gyventojų
pajamos ir gyvenimo sąlygos“, Baltijos šalių nacionalinių statistikos institucijų leidinys „Moterys ir
vyrai Baltijos šalyse“, išleistas leidinys „Lietuva skaičiais“ ir kt. 2019 m. Lietuvos statistikos
departamentas atsakė į 1947 individualias vartotojų užklausas, vidutiniškai į užklausas atsakyta per
1 darbo dieną. Įgyvendinant bendrą su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba projektą
„Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“, lyčių lygybės statistikos žemėlapis papildytas
naujais rodikliais, sukurta speciali teminė skiltis. Aktyviai skelbta statistinė informacija
socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Twitter“, sukurta ir pradėta skleisti informacija „Instagram“
paskyroje.
Vertinant paskutinių trejų metų vartotojų pasitenkinimo Lietuvos statistikos departamento
teikiamomis paslaugomis lygio kitimo tendencijas stebimas ryškus augimas (2019 m. pasiektas
net 5,3 procentinio punkto augimas, palyginti su 2018 m.), rodantis didėjantį Lietuvos statistikos
departamento veiklos rezultatų pripažinimą visuomenėje ir teikiamų paslaugų kokybę,
pakankamumą.
2 grafikas. Statistinės atskaitomybės našta respondentams (ūkio subjektams), vidutinės metinės
vienos įmonės laiko statistiniams duomenims parengti ir statistinėms ataskaitoms pildyti sąnaudos,
valandomis
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2019 m. statistinės atskaitomybės našta respondentams (ūkio subjektams), išreikšta vieno
respondento vidutinėmis metinėmis laiko sąnaudomis statistinėms ataskaitoms pildyti ir teikti,
sudarė 7,7 val. (planuota vertinimo kriterijaus reikšmė – 7,9 val.). Daugiau nei 7 tūkst. respondentų
statistinės atskaitomybės našta sumažėjo pasikeitus teisės aktų reikalavimams, peržiūrėjus ir
patobulinus statistinių tyrimų imčių planus, supaprastinus statistinę atskaitomybę ir atsisakius
netekusių aktualumo statistinių rodiklių.
Kiekvienais metais Lietuvos statistikos departamentas paskelbia vis naujus rodiklius, tačiau
dėl efektyvios Lietuvos statistikos departamento naštos mažinimo politikos ir veiksmų paskutinius
trejus metus statistinės atskaitomybės našta respondentams nedidėja.
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1.2. Strateginio tikslo pasiekimai
Strateginiam tikslui pasiekti 2019 m. buvo vykdoma viena tęstinė programa „Oficialiosios
statistikos tvarkymas“, kurios tikslas – aprūpinti visuomenę kokybiška statistine informacija,
gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Įgyvendindamas šį programos tikslą, 2019 m. Lietuvos statistikos
departamentas parengė ir paskelbė statistinę informaciją, atspindinčią šalies demografinę ir
socialinę raidą, ūkio tendencijas, struktūrinius ir trumpalaikius verslo pokyčius, žemės ūkio ir
aplinkos aktualijas; plėtojo ir populiarino ūkio subjektams ir gyventojams skirtas e. Statistikos
sistemas ir Oficialiosios statistikos portalą.
Lietuvos statistikos departamentas pasiekė visas planuotas rezultato vertinimo kriterijų
reikšmes, kai kurias viršijo. 2019 m. visuomenės susidomėjimo oficialiąja statistika ir Lietuvos
statistikos departamento teikiamomis paslaugomis indeksas sudarė 122 proc., t. y. 14 procentinių
punktų daugiau nei planuota. Didelis dėmesys buvo skirtas statistinės informacijos
savalaikiškumui: 2019 m. pasiekti visi su statistinės informacijos savalaikiškumu susiję rezultato
vertinimo kriterijai: metinės statistinės informacijos parengimo ir paskelbimo vidutinė trukmė
sutrumpėjo 5 dienomis ir sudarė 150 dienų, ketvirtinės sudarė 59 dienas, mėnesinės – 25 dienas.
E. Statistikos sistemos teikiamų galimybių pripažinimą rodo vis sparčiau auganti ūkio subjektų,
teikiančių statistines ataskaitas elektronine forma, dalis. 2019 m. 92 proc. ūkio subjektų statistines
ataskaitas teikė elektronine forma, t. y. 2 procentiniais punktais daugiau nei planuota. Tiesiogiai
e. Statistikos sistemoje anketas užpildė 8,8 proc. gyventojų, atrinktų dalyvauti statistinėse
apklausose, t. y. 0,8 procentinio punkto daugiau nei planuota.
Oficialiosios statistikos tvarkymo programos tikslui įgyvendinti buvo iškelti trys uždaviniai:
1. Atlikti visuotinius surašymus. 2019 m. Lietuvos statistikos departamentas atliko
pasirengimo Lietuvos Respublikos 2021 m. gyventojų ir būstų visuotiniam surašymui darbus: atliko
bandomąjį gyventojų ir būstų surašymą, 2019 m. administracinius duomenis įkėlė į Integruotos
statistikos informacinės sistemos Surašymų duomenų posistemę, suformavo pagrindinius surašymo
rodiklius, išanalizavo jų reikšmes, patikslino surašymo rodiklių formavimo algoritmus bei sudarė 4
sutartis su administracinių duomenų valdytojais. Taip pat atliko pasirengimo Lietuvos Respublikos
2020 m. žemės ūkio surašymui darbus: parengė ūkininkų ir šeimos ūkių bei žemės ūkio bendrovių
ir įmonių, dalyvausiančių surašyme, sąrašus, patvirtino surašymo metodiką ir klausimynus.
2. Atlikti statistinius tyrimus, rengti statistinę informaciją, užtikrinti jos kokybę ir
sklaidą. Įgyvendindamas šį uždavinį Lietuvos statistikos departamentas atliko visus Oficialiosios
statistikos 2019 m. programos I dalyje numatytus statistinius tyrimus, kurių rezultatus paskelbė
Oficialiosios statistikos portale. Pagal Oficialiosios statistikos 2019 m. programos I dalį parengta
statistinė informacija buvo naudojama Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija
„Lietuva 2030“1, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos2, 2010 m. kovo 3 d. Europos
Komisijos komunikate ,,Europa 2020: pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“
nustatytos strategijos „Europa 2020“, kitų ES ir šalies strateginių dokumentų įgyvendinimui stebėti.
Lietuvos statistikos departamentas 2019 m., be kasmet atliekamų statistinių tyrimų, išanalizavo
bandomojo smurto lyties pagrindu statistinio tyrimo, atlikto 2018 m. pabaigoje, rezultatus
(klausimyno turinį, apklausos eigą ir kitus metodologinius tyrimo aspektus) ir pateikė ataskaitą
Eurostatui. Buvo paskelbti bei Eurostatui pateikti ES teisės aktais reglamentuotų darbo
organizavimo ir darbo laiko nustatymo tvarkos, pasaulinių vertės grandinių, kuro ir energijos
1

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos
strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“.
2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos
programos patvirtinimo“.
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suvartojimo šalies namų ūkiuose ir galutinio energijos suvartojimo pramonėje statistinių tyrimų
rezultatai. Paskelbti ir kas 5 metai atliekamų didmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėties ir
augalų apsaugos produktų panaudojimo žemės ūkyje, kas 2 metai – mašinų ir įrenginių kainų,
atliekų susidarymo ir tvarkymo žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje statistinių tyrimų
rezultatai. Taip pat 2019 m. atliko darbo užmokesčio struktūros, gyventojų sveikatos, nepriteklių
perėjimo iš kartos į kartą ir įmonių inovacinės veiklos statistinius tyrimus, kurių rezultatai bus
paskelbti 2020 m. Buvo atlikta 2010–2017 m. nacionalinių sąskaitų ir valdžios sektoriaus
finansinių rodiklių laiko eilučių revizija. Revizuotos laiko eilutės suderintos su šalies mokėjimų
balanso rodikliais.
2019 m. buvo tęsiami Oficialiosios statistikos portalo tobulinimo darbai: sukurta ir įdiegta
sąvokų vedlio funkcija, Rodiklių duomenų bazėje įdiegtas interaktyvus grafikų braižymo įrankis, o
grafikai ir diagramos informaciniuose pranešimuose pradėti rengti tiesiai iš Rodiklių duomenų
bazės, taip pat pradėta informuoti vartotojus apie Rodiklių duomenų bazės naujienas ir statistinės
informacijos skelbimo pakeitimus. Nuo 2019 m. vartotojams statistinė informacija pradėta skelbti
dviem valandomis anksčiau – 9 val. Atsisakyta popierinių statistikos leidinių – pradėti leisti
interaktyvūs skaitmeniniai leidiniai.
3. Tobulinti statistinių duomenų rinkimą, apdorojimą, sudaryti sąlygas efektyviai
vykdyti Lietuvos statistikos departamentui priskirtas funkcijas. 2019 m. Lietuvos statistikos
departamentas užtikrino 99,0 proc. nepertraukiamą viešųjų elektroninių paslaugų prieinamumą.
Įgyvendinant „Integruotos statistikos informacinės sistemos modernizavimas“ investicijų projektą,
modernizuotas Integruotos statistikos informacinės sistemos integruotos duomenų saugyklos
posistemis: sukurtos programinės priemonės poreikiams specifikuoti, statistiniam tyrimui planuoti,
metaduomenims tvarkyti, mikroduomenims redaguoti, tikrinti ir tinkamumui patvirtinti, kokybei
stebėti taikant UNECE, Eurostato ir EBPO sukurtus standartus: bendrąjį statistinės veiklos procesų
modelį (angl. GSBPM – Generic Statistical Business Process Model), bendrąjį statistinės
informacijos modelį (angl. GSIM – Generic Statistical Information Model) bei bendrą statistikos
rengimo architektūrą (angl. CSPA – Common Statistical Production Architecture). Plečiant
didžiųjų duomenų panaudojimo galimybes, toliau analizuojami ir tobulinami iš interneto šaltinių
nuskaityti duomenys laisvų darbo vietų statistikai rengti ir įmonių charakteristikoms nustatyti.
2019 m., plečiant naujų kainų duomenų šaltinių panaudojimą ir optimizuojant vartotojų kainų
statistinių tyrimų procesus, į vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemą įtraukti penki interneto
šaltiniai, iš kurių automatizuotai renkamos prekių kainos. Toliau plečiama ūkio subjektams suteiktų
paslaugų kainų indeksų sistema, pradėti skelbti apgyvendinimo ir kelionių agentūrų, ekskursijų
organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos kainų indeksai ir pokyčiai.
Siekiant užtikrinti statistinės informacijos ir veiklos kokybę, 2019 m. organizuotas sertifikacinis
Kokybės vadybos sistemos auditas, kurio metu nustatyta, kad Lietuvos statistikos departamento
Kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus. Siekiant užtikrinti
Lietuvos statistikos departamente tvarkomų statistinių duomenų saugą, atliktas informacijos
saugumo valdymo sistemos priežiūros auditas pagal LST EN ISO/IEC 27001:2017 standarto
reikalavimus. Siekiant užtikrinti atitiktį Europos statistikos sistemos IT saugos gairėms, Lietuvos
statistikos departamentas aktyviai dalyvavo Eurostato IT saugos sertifikavimo procese. Lietuvos
statistikos departamento įdiegtos IT saugumo priemonės pripažintos atitinkančiomis ESS IT
saugos gairių reikalavimus.
Stiprinant koordinacinį vaidmenį oficialiosios statistikos rengimo ir sklaidos srityje, dvi
naujos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos pradėjo savarankiškai skelbti statistinę informaciją
Oficialiosios statistikos portale. Šiuo metu Oficialiosios statistikos portale savo parengtą statistinę
informaciją skelbia 17 oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų. Buvo tęsiamas oficialiąją statistiką
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tvarkančių įstaigų metodikų ir metodinių aprašų svarstymas Lietuvos statistikos departamento
Metodinėje komisijoje (2019 m. buvo svarstyta ir pritarta 18 statistinių tyrimų metodikų). Oficialiąją
statistiką tvarkančioms įstaigoms organizavome seminarus bendrojo duomenų apsaugos reglamento
įgyvendinimo, Oficialiosios statistikos portalo tobulinimo ir naudojamumo, statistinės informacijos
vizualizavimo, statistinio vieneto „įmonė“ diegimo Lietuvos statistikos departamente, statistinio
tyrimo organizavimo ir kitais klausimais.
Lietuvos statistikos departamentas, be pagrindinės veiklos, 2019 m. atliko darbus pagal
sutartis – rengė nuasmenintų statistinių duomenų rinkinius mokslo tikslams, teikė ekspertinę pagalbą
kitų šalių statistikos institucijoms.
II SKYRIUS
TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ ĮGYVENDINIMAS
2019 m. Lietuvos statistikos departamentas įgyvendindamas:
1. Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinį veiklos
3
planą ir remdamasis Lietuvos statistikos departamento statistinių tyrimų ir kitų institucijų
duomenimis, parengė ir Rodiklių duomenų bazėje bei informaciniame pranešime „Alkoholio ir
tabako vartojimas ir padariniai 2018 m.“ paskelbė statistinę informaciją apie alkoholinių gėrimų ir
tabako gaminių (išskyrus nelegalius) gamybą, importą, eksportą, pardavimą, mažmenines kainas ir
jų pokyčius, įsigijimo išlaidas, vartojimą bei jo padarinius;
2. Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo
veiksmų planą4, parengė ir Rodiklių duomenų bazėje paskelbė statistinę informaciją apie moterų ir
vyrų lygybę darbo rinkos, švietimo, žemės ūkio srityse, moterų verslumą. Lietuvos statistikos
departamentas, kaip partneris, įsitraukė į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos inicijuotą
projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ ir Oficialiosios statistikos portale sukūrė
Lyčių lygybės statistikos žemėlapį, kurį 2019 m. reguliariai naujino ir plėtė savivaldybių statistiniais
rodikliais pagal lytį. Taip pat buvo parengtas interaktyvus leidinys anglų kalba „Moterys ir vyrai
Baltijos šalyse“, kuriame apžvelgiamos Baltijos šalių demografinės tendencijos, darbo rinka,
dalyvavimas valstybės valdyme ir kita aktuali informacija, sukurta speciali, lyčių statistikai skirta,
teminė skiltis Oficialiosios statistikos portale;
3. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo
priemonių planą5, parengė ir Rodiklių duomenų bazėje bei informaciniame pranešime „Socialinės
paslaugos 2018 m.“ paskelbė statistinę informaciją apie neįgaliesiems suteiktas socialines paslaugas;
4. Nacionalinės jaunimo politikos veiksmų planą6, parengė ir informaciniame pranešime bei
Oficialiosios statistikos portalo teminių lentelių skiltyje paskelbė jaunimo demografinius, užimtumo
ir nedarbo, švietimo, informacinių technologijų naudojimo ir kitus statistinius rodiklius;
5. 2011–2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos
7
planą , įvertino ir informaciniame pranešime „Sporto ekonominiai rodikliai 2018 m.“ bei Rodiklių
duomenų bazėje paskelbė sporto sektoriuje sukurtos pridėtinės vertės, produkcijos, užimtųjų
statistinius rodiklius;
3

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 217 ,,Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir
alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“.
4
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-331 ,,Dėl Valstybinės moterų ir
vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“.
5
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. A1-381 ,,Dėl Nacionalinės
neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metais priemonių plano patvirtinimo“.
6
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. nutarimas Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės
jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“.
7
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimas Nr. 112 ,,Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros
strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“.
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6. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“
tarpinstitucinį veiklos planą8, Oficialiosios statistikos portale paskelbė 2017 m. statistinę informaciją
apie kultūros sektoriaus pridėtinę vertę, produkciją ir užimtų gyventojų skaičių kultūros sektoriuje.

Generalinė direktorė
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Jūratė Petrauskienė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimas Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos
horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“.

