Gyventojų užimtumo statistinio
tyrimo ketvirtinės anketos GU-01
priedas

INFORMACIJA DĖL GYVENTOJŲ UŽIMTUMO STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ANKETA GU-01 (KETVIRTINĖ)
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl
Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB,
Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos
ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos
programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2015 m.
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL 2015 L 123,
p. 90).
1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo
organizavimo Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 3 tomas, p. 273), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 545/2014 (OL 2014 L 163, p. 10).
2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1897/2000, įgyvendinantis Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje,
apibrėžiant nedarbo sąvoką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, p. 32).
2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2008, įgyvendinantis Tarybos
reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje
nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies
naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių
apibrėžimo (OL 2008 L 114, p. 57), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m.
balandžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 317/2013 (OL 2013 L 99, p. 1).
STATISTINIO
Atrankinis statistinis tyrimas. Imtis – 8 000 namų ūkių. Statistiniai duomenys renkami
TYRIMO RŪŠIS, apklausiant gyventojus.
APIMTIS IR
Statistinio tyrimo tikslas – rengti ir skelbti statistinę informaciją apie gyventojų užimtumą.
TIKSLAS
Įvertinti užimtų gyventojų, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų skaičių, jų
pasiskirstymą pagal amžių, lytį, išsilavinimą ir kt.
STATISTINĖS
Ne vėliau kaip 43-ą dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus informaciniame pranešime;
INFORMACIJOS Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnis 3 dalis nustato, kad fiziniai asmenys
privalo teikti duomenis, jeigu tai nustato įstatymai arba Oficialiosios statistikos darbų
programa.
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai
statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios
statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika
susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“
_____________

