Gyventojų užimtumo statistinio
tyrimo ketvirtinės anketos GU-01
priedas

INFORMACIJA DĖL GYVENTOJŲ UŽIMTUMO STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ANKETA GU-01 (KETVIRTINĖ)
TEISINIS
1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio
STATISTINIO TYRIMO tyrimo organizavimo Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius,
PAGRINDAS
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 TYRIMO Atrankinis statistinis tyrimas. Imtis – 8 000 namų ūkių. Statistiniai duomenys
TIKSLAS, RŪŠIS IR renkami apklausiant gyventojus.
APIMTIS
Statistinio tyrimo tikslas – rengti ir skelbti statistinę informaciją apie gyventojų

užimtumą. 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
INFORMACIJOS
pranešime;
PASKELBIMO LAIKAS Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
DUOMENŲ
nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti
PATEIKIMO PAREIGA teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis,

įskaitant asmens duomenis, ypatingus duomenis ir tokius duomenis, iš kurių
galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas. Respondentai fiziniai asmenys
privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, ypatingus asmens
duomenis ir tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis
atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS
DUOMENŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos
tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis“.
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

