BENDRIEJI RODIKLIAI:
Rodiklio
pavadinimas

Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas (vienetais)

Paskirtis

Lietuvos gyventojų skaičiaus pasiskirstymas ir jo dinamika pagal charakteristikas,
nusakančias jų sudėtį.

Rodiklis signalizuoja apie Lietuvos gyventojų sudėtį, švietimo poreikį ir darbo rinkos plėtros
potencialą.

Rodiklis aktualus vertinant žmogiškųjų išteklių plėtros poreikius, padėtį darbo rinkoje ir
prognozuojant jos pokyčius, identifikuojant nedirbančius, nesimokančius ir darbo biržoje
neregistruotus asmenis, priimant sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių plėtros, investicijų
pritraukimo priemonių poreikio planavimo, darbo rinkos paslaugų ir užimtumo didinimo
priemonių poreikio, finansavimo skyrimo, aukštųjų mokyklų/profesinio mokymo įstaigų ir
studijų/mokymo programų vertinimo, tobulinant studijų ir mokymo programas, teikiant
ugdymo karjerai, informavimo ir konsultavimo paslaugas, tobulinant vidutinės trukmės
žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimą.
Aprėptis

Gyventojais laikomi asmenys, kurie suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos
Respublikos gyventojų registro įstatyme.

Rodiklio
skaičiavimo
metodas

– jei i-tasis gyventojas patenka į k-ąją grupę, priešingu atveju – 0;
– nurodytoje

– ojoje grupėje gyventojų skaičius;

k – grupė susidaranti iš visų galimų pjūvių, nurodytų skaidymo taisyklėse, derinių.
Skaičiavimo
duomenys ir
šaltiniai

Duomenys
Perkoduotas asmens kodas
Gimimo / mirties datos
Deklaruotos gyvenamosios vietos
savivaldybė

Duomenų šaltinis
Gyventojų
registras
Gyventojų
registras
Gyventojų
registras

Duomenų
rinkimo
periodiškumas
Rodiklio
skaičiavimo
reguliarumas
Skaidymo
taisyklės
(taisyklių
sąrašas
nurodomas
priede)

Duomenys renkami nuolat

Kiekvieno mėnesio pirma diena

Demografiniai duomenys
Duomenys apie išsilavinimą ir/ ar kvalifikaciją
Duomenys apie gyventojų užimtumą darbo rinkoje
Duomenys apie darbdavį
Duomenys apie darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartį, valstybės pareigūnus, valstybės
tarnautojus
Duomenys apie savarankiškai dirbančiuosius

Rodiklio
pavadinim
as

Deklaravusių išvykimą iš Lietuvos gyventojų skaičiaus pasiskirstymas (vienetais)

Paskirtis

Lietuvos gyventojų, ataskaitiniais metais deklaravusių išvykimą iš Lietuvos, skaičiaus
pasiskirstymas. Stebima deklaravusių išvykimą iš Lietuvos gyventojų skaičiaus dinamika ir
charakteristikos, galinčios turėti įtakos jų aktyvumui darbo rinkoje.

Rodiklis signalizuoja apie Lietuvos gyventojų skaičiaus dinamiką ir nacionalinės darbo rinkos
pokyčius.

Rodiklis aktualus vertinant žmogiškųjų išteklių plėtros poreikius, padėtį darbo rinkoje ir
prognozuojant jos pokyčius, priimant sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių plėtros, investicijų
pritraukimo priemonių poreikio planavimo, finansavimo skyrimo, aukštųjų mokyklų/profesinio
mokymo įstaigų ir studijų/mokymo programų vertinimo; tobulinant studijų ir mokymo
programas, teikiant ugdymo karjerai, informavimo ir konsultavimo paslaugas, tobulinant
vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimą.
Aprėptis

Lietuvos gyventojai, kurių ataskaitinio laikotarpio pirmoji diena buvo deklaruota Lietuvos
Respublikoje, o ataskaitiniu laikotarpiu deklaruotas išvykimas iš Lietuvos ilgesniam kaip 6

mėnesių laikotarpiui.

Gyventojais laikomi asmenys, kurie suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos
gyventojų registro įstatyme.

Nepriskiriami: asmenys, deklaravę išvykimą iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui,
kurie ataskaitiniu laikotarpiu po išvykimo iš Lietuvos bet ne anksčiau kaip ataskaitinio
laikotarpio pabaiga, dirba Lietuvoje, savarankiškai dirba, studijuoja arba atlieka privalomąją
karinę tarnybą.
Rodiklio
skaičiavimo
metodas

– jei i-tasis gyventojas iš k-osios grupės, deklaravo išvykimą ilgiau nei 6 mėnesiams,
priešingu atveju – 0;
– nurodytoje -ojoje grupėje gyventojų skaičius;
k – grupė susidaranti iš visų galimų pjūvių, nurodytų skaidymo taisyklėse, derinių.
Skaičiavim
o duomenys
ir šaltiniai

Duomenų
rinkimo
periodišku
mas
Rodiklio

Duomenys

Duomenų šaltinis

Perkoduotas asmens kodas

Gyventojų registras

Gyventojo gimimo / mirties datos

Gyventojų registras

Asmenys, deklaravę išvykimą iš
Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių
laikotarpiui
Deklaruoto išvykimo / atvykimo
data

Gyventojų registras

Duomenys renkami nuolat

Kiekvieno mėnesio pirma diena

Gyventojų registras

skaičiavimo
reguliaruma
s
Skaidymo
taisyklės
(taisyklių
sąrašas
nurodomas
priede)

Demografiniai duomenys
Duomenys apie išsilavinimą ir/ ar kvalifikaciją
Duomenys apie gyventojų užimtumą darbo rinkoje
Duomenys apie paskutinį darbdavį

Rodiklio
pavadinim
as

Deklaravusių grįžimą į Lietuvą gyventojų skaičiaus pasiskirstymas (vienetais);

Paskirtis

Lietuvos gyventojų, anksčiau deklaravusių išvykimą iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių
laikotarpiui, o ataskaitiniais metais deklaravusių gyvenamąją vietą Lietuvoje, skaičiaus
pasiskirstymas. Stebima deklaravusių atvykimą į Lietuvą gyventojų skaičiaus dinamika ir
charakteristikos, galinčios turėti įtakos jų aktyvumui darbo rinkoje.

Rodiklis signalizuoja apie Lietuvos gyventojų skaičiaus dinamiką ir nacionalinės darbo rinkos
pokyčius.

Rodiklis aktualus vertinant žmogiškųjų išteklių plėtros poreikius, padėtį darbo rinkoje ir
prognozuojant jos pokyčius, priimant sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių plėtros, investicijų
pritraukimo priemonių poreikio planavimo, finansavimo skyrimo, aukštųjų mokyklų/profesinio
mokymo įstaigų ir studijų/mokymo programų vertinimo; tobulinant studijų ir mokymo
programas, teikiant ugdymo karjerai, informavimo ir konsultavimo paslaugas, tobulinant
vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimą.
Aprėptis

Lietuvos gyventojai, kurių gyvenamoji vieta ataskaitinio laikotarpio pirmąją dieną buvo
deklaruota ne Lietuvos Respublikoje (deklaruotas išvykimas iš Lietuvos ilgesniam kaip 6
mėnesių laikotarpiui), o ataskaitiniu laikotarpiu deklaruota gyvenamoji vieta Lietuvos
Respublikoje.

Gyventojais laikomi asmenys, kurie suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos
gyventojų registro įstatyme.

Nepriskiriami: asmenys, deklaravę išvykimą iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui,
kurie nuo ataskaitinio laikotarpio pirmosios dienos iki gyvenamosios vietos deklaravimo
Lietuvoje dirba Lietuvoje, savarankiškai dirba, studijuoja arba atlieka privalomąją karinę
tarnybą.
Rodiklio
skaičiavimo
metodas

– jei i-tasis gyventojas iš k-osios grupės, deklaravo grįžimą į Lietuvą, priešingu atveju
– 0;
– nurodytoje

– ojoje grupėje gyventojų skaičius;

k – grupė susidaranti iš visų galimų pjūvių, nurodytų skaidymo taisyklėse, derinių.
Skaičiavim
o duomenys
ir šaltiniai

Duomenų
rinkimo
periodišku
mas
Rodiklio
skaičiavimo
reguliaruma
s
Skaidymo
taisyklės
(taisyklių
sąrašas
nurodomas
priede)

Duomenys

Duomenų šaltinis

Perkoduotas asmens kodas

Gyventojų registras

Gyventojo gimimo / mirties datos

Gyventojų registras

Deklaruoto išvykimo / atvykimo
data

Gyventojų registras

Duomenys renkami nuolat

Kiekvieno mėnesio pirma diena

Demografiniai duomenys
Duomenys apie išsilavinimą ir/ ar kvalifikaciją
Duomenys apie gyventojų užimtumą darbo rinkoje
Duomenys apie paskutinį darbdavį

Rodiklio
pavadinim
as

Gyventojų, turinčių bedarbio statusą, skaičiaus pasiskirstymas (vienetais)

Paskirtis

Lietuvos gyventojų, turinčių bedarbio statusą, skaičiaus pasiskirstymas. Stebima bedarbio
statusą turinčių gyventojų skaičiaus dinamika ir charakteristikos, galinčios turėti įtakos jų
aktyvumui darbo rinkoje.

Rodiklis signalizuoja apie Lietuvos gyventojų aktyvumą darbo rinkoje.

Rodiklis aktualus vertinant žmogiškųjų išteklių plėtros poreikius, padėtį darbo rinkoje ir
prognozuojant jos pokyčius, priimant sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių plėtros, investicijų
pritraukimo priemonių poreikio planavimo, finansavimo skyrimo, aukštųjų mokyklų/profesinio
mokymo įstaigų ir studijų/mokymo programų vertinimo; tobulinant studijų ir mokymo
programas, teikiant ugdymo karjerai, informavimo ir konsultavimo paslaugas, tobulinant
vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimą.
Aprėptis

Gyventojai, kurie turi bedarbio statusą.

Gyventojais laikomi asmenys kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos gyventojų registro
įstatyme

Bedarbiais laikomi asmenys, kurie suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos
užimtumo rėmimo įstatyme.

Nepriskiriami: įgiję išsilavinimą ir/ar kvalifikaciją bedarbiai, kuriems ataskaitiniu laikotarpiu
bedarbio statusas sustabdytas ar panaikintas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos užimtumo
rėmimo įstatyme, taip pat tie asmenys, turintys bedarbio statusą, kurie ataskaitiniu laikotarpiu
dirba, savarankiškai dirba, studijuoja, atlieka karinę tarnybą, yra vaiko priežiūros atostogose
arba yra deklaravę išvykimą iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui.
Rodiklio
skaičiavimo
metodas

– jei i-tasis gyventojas iš k-osios grupės, turi bedarbio statusą, priešingu atveju – 0;
– nurodytoje -ojoje grupėje gyventojų skaičius;
k – grupė susidaranti iš visų galimų pjūvių, nurodytų skaidymo taisyklėse, derinių.
Skaičiavim
o duomenys
ir šaltiniai

Duomenų
rinkimo
periodišku
mas
Rodiklio
skaičiavimo
reguliaruma
s
Skaidymo
taisyklės
(taisyklių
sąrašas
nurodomas

Duomenys

Duomenų šaltinis

Perkoduotas asmens kodas

Gyventojų registras,
Mokesčių mokėtojų
registras, SODRA, LDB
IS

Gyventojo gimimo / mirties datos

Gyventojų registras

Asmens, draudžiamo
nustatytosiomis valstybinio
socialinio draudimo rūšimis (viena
ar jų deriniu), kategorija

SODRA

Mokesčių mokėtojo tipo kodas

Mokesčių mokėtojų
registras

Valstybinio socialinio draudimo
pabaigos data

SODRA

Bedarbio statuso suteikimo data

LDB IS

Bedarbio statuso panaikinimo data

LDB IS

Bedarbio statuso atstatymo data

LDB IS

Bedarbio statuso sustabdymo data

LDB IS

Duomenys renkami nuolat

Kiekvieno mėnesio pirma diena

Demografiniai duomenys
Duomenys apie išsilavinimą ir/ ar kvalifikaciją

priede)

Duomenys apie bedarbius
Duomenys apie socialines išmokas
Duomenys apie paskutinį darbdavį

Rodiklio
pavadinim
as

Darbdavių skaičiaus pasiskirstymas (vienetais)

Paskirtis

Darbdavių skaičiaus pasiskirstymas. Stebima darbdavių skaičiaus dinamika ir charakteristikos,
galinčios turėti įtakos išsilavinimą ir/ ar kvalifikaciją įgijusių asmenų integracijai ir aktyvumui
darbo rinkoje.

Rodiklis signalizuoja apie Lietuvos darbo rinkos sudėtį.

Rodiklis aktualus vertinant žmogiškųjų išteklių plėtros poreikius, padėtį darbo rinkoje ir
prognozuojant jos pokyčius, priimant sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių plėtros, investicijų
pritraukimo priemonių poreikio planavimo, finansavimo skyrimo aukštųjų mokyklų/profesinio
mokymo įstaigų ir studijų/mokymo programų vertinimo; tobulinant studijų ir mokymo
programas, teikiant ugdymo karjerai, informavimo ir konsultavimo paslaugas, tobulinant
vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimą.
Aprėptis

Darbdaviais laikomi visi asmenys, kurie turi darbuotojų.

Darbuotojais laikomi asmenys, kurie dirba pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, valstybės
pareigūnai.
Rodiklio
skaičiavimo
metodas

– jei i-toji darbdavys patenka į k-ąją grupę, priešingu atveju – 0;
– darbdavių skaičius Lietuvoje;
k – grupė susidaranti iš visų galimų pjūvių, nurodytų skaidymo taisyklėse, derinių.
Skaičiavim

o duomenys
ir šaltiniai

Duomenų
rinkimo
periodišku
mas
Rodiklio
skaičiavimo
reguliaruma
s
Skaidymo
taisyklės
(taisyklių
sąrašas
nurodomas
priede)

Duomenys

Duomenų šaltinis

Perkoduotas asmens kodas

Gyventojų registras, Mokesčių mokėtojų registras,
SODRA

Gyventojo gimimo / mirties datos

Gyventojų registras

Asmens, draudžiamo
nustatytosiomis valstybinio
socialinio draudimo rūšimis (viena
ar jų deriniu), kategorija

SODRA

Mokesčių mokėtojo tipo kodas

Mokesčių mokėtojų registras

Valstybinio socialinio draudimo
pabaigos data

SODRA

Įmonės ar įstaigos kodas
Draudėjo ID

JAR, Mokesčių mokėtojų registras, SODRA
SODRA

Duomenys renkami nuolat

Kiekvieno mėnesio pirma diena

Duomenys apie darbdavį

Rodiklio
pavadinimas

Dirbančiųjų gyventojų, pakeitusių deklaruotą gyvenamosios vietos savivaldybę, dalis
(procentais)

Paskirtis

Dirbančių savarankiškai arba samdomą darbą Lietuvos gyventojų, kurie pakeitė deklaruotą
gyvenamosios vietos savivaldybę, dalis.

Stebimas asmenų migracijos tarp savivaldybių mastas ir dinamika pagal charakteristikas,
galinčias turėti įtakos migracijai tarp savivaldybių.

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės ir regioninės darbo rinkos sudėties pokyčius.

Rodiklis aktualus vertinant žmogiškųjų išteklių plėtros poreikius, padėtį darbo rinkoje ir
prognozuojant jos pokyčius, priimant sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių plėtros, investicijų
pritraukimo priemonių poreikio planavimo, finansavimo skyrimo, aukštųjų
mokyklų/profesinio mokymo įstaigų ir studijų/mokymo programų vertinimo; tobulinant
studijų ir mokymo programas, teikiant ugdymo karjerai, informavimo ir konsultavimo
paslaugas, tobulinant vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimą.
Aprėptis

Dirbantys gyventojai, kurių gyvenamoji vieta ataskaitinio laikotarpio pirmąją dieną buvo
deklaruota Lietuvos Respublikoje, o ataskaitiniu laikotarpiu deklaruota gyvenamoji vieta
taip pat Lietuvos Respublikoje, tačiau kitoje savivaldybėje.

Gyventojais laikomi asmenys, kurie suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos
Respublikos gyventojų registro įstatyme.

Dirbančiais asmenimis laikomi darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys.

Savarankiškai dirbančiais laikomi asmenys, kurie suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme.

Darbuotojais laikomi asmenys, kurie dirba pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai,
valstybės pareigūnai.
Rodiklio
skaičiavimo
metodas
, jei i-tasis dirbantis gyventojas iš k-osios grupės, ataskaitiniu laikotarpiu deklaravo
gyvenamąją vietą skirtingose savivaldybėse ir 0 priešingu atveju;
– nurodytoje -ojoje grupėje gyventojų, skaičius;
k – grupė susidaranti iš visų galimų pjūvių, nurodytų skaidymo taisyklėse, derinių.
Skaičiavimo
duomenys ir
šaltiniai

Duomenys

Duomenų šaltinis

Perkoduotas asmens kodas

Gyventojų registras

Gyventojo gimimo / mirties datos

Gyventojų registras

Deklaruoto išvykimo / atvykimo data
Deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybė

Gyventojų registras
Gyventojų registras

Duomenų
rinkimo
periodiškumas
Rodiklio
skaičiavimo
reguliarumas
Skaidymo
taisyklės
(taisyklių
sąrašas
nurodomas
priede)

Duomenys renkami nuolat

Rodiklio
pavadinimas

Dirbančiųjų gyventojų, pakeitusių profesiją pagal LPK, skaičius (vienetais)

Paskirtis

Dirbančių samdomą darbą Lietuvos gyventojų, kurie pakeitė profesiją pagal Lietuvos
profesijų klasifikatorių, dalis (procentais) nuo visų dirbančių samdomą darbą.

Kiekvieno mėnesio pirma diena

Demografiniai duomenys
Duomenys apie išsilavinimą ir/ ar kvalifikaciją
Duomenys apie gyventojų užimtumą darbo rinkoje

Stebimas asmenų migracijos tarp profesijų mastas ir dinamika pagal charakteristikas,
galinčias turėti įtakos profesijos pakeitimui.

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės darbo rinkos sudėties pokyčius.

Rodiklis aktualus vertinant žmogiškųjų išteklių plėtros poreikius, padėtį darbo rinkoje ir
prognozuojant jos pokyčius, priimant sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių plėtros, investicijų
pritraukimo priemonių poreikio planavimo, finansavimo skyrimo, aukštųjų
mokyklų/profesinio mokymo įstaigų ir studijų/mokymo programų vertinimo; tobulinant
studijų ir mokymo programas, teikiant ugdymo karjerai, informavimo ir konsultavimo
paslaugas, tobulinant vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimą.

Aprėptis

Darbuotojai, kuriems ataskaitiniu laikotarpiu buvo registruota profesija pagal LPK ir tuo
pačiu ataskaitiniu laikotarpiu antrą kartą, (bet ne anksčiau nei baigėsi darbinė veikla, pagal
kuriuos buvo registruota profesija, galiojusi ataskaitinio laikotarpio pradžioje) registruota
kita profesija pagal LPK.

Darbuotojais laikomi asmenys, kurie dirba pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai,
valstybės pareigūnai.

Nepriskiriami: darbuotojai, kurie ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo pakeitę profesijos.
Rodiklio
skaičiavimo
metodas

– jei i-tasis dirbantis gyventojas iš k-osios grupės, ataskaitiniu laikotarpiu pakeitė
profesijos pogrupį, priešingu atveju – 0;
– nurodytoje

– ojoje grupėje dirbančių gyventojų skaičius;

k – grupė susidaranti iš visų galimų pjūvių, nurodytų skaidymo taisyklėse, derinių.
Skaičiavimo
duomenys ir
šaltiniai

Duomenų
rinkimo
periodiškumas
Rodiklio
skaičiavimo
reguliarumas
Skaidymo
taisyklės
(taisyklių
sąrašas

Duomenys

Duomenų šaltinis

Perkoduotas asmens kodas

Gyventojų registras, SODRA

Gyventojo gimimo / mirties datos

Gyventojų registras

LPK

SODRA

Duomenys renkami nuolat

Kiekvieno mėnesio pirma diena

Demografiniai duomenys
Duomenys apie išsilavinimą ir/ ar kvalifikaciją

nurodomas
priede)

Duomenys apie darbdavį
Duomenys apie darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartį, valstybės pareigūnus, valstybės
tarnautojus

Rodiklio
pavadinimas

Gyventojų, dirbančių toje pačioje savivaldybėje, kurioje įgijo išsilavinimą ir/ ar
kvalifikaciją, dalis (procentais)

Paskirtis

Lietuvos gyventojų, dirbančių savarankiškai arba samdomą darbą toje savivaldybėje,
kurioje įgijo išsilavinimą ir/ ar kvalifikaciją, dalis.

Stebima asmenų, dirbančių toje savivaldybėje, kurioje įgijo išsilavinimą ir/ ar kvalifikaciją,
dalies dinamika pagal charakteristikas, galinčias turėti įtakos aktyvumui darbo rinkoje bei
migracijai tarp savivaldybių.

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės ir regioninės darbo rinkos sudėtį ir patrauklumą bei
įgijusių išsilavinimą ir/ ar kvalifikaciją asmenų integraciją į darbo rinką.

Aprėptis

Rodiklis aktualus vertinant žmogiškųjų išteklių plėtros poreikius, padėtį darbo rinkoje ir
prognozuojant jos pokyčius, priimant sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių plėtros, investicijų
pritraukimo priemonių poreikio planavimo, finansavimo skyrimo, aukštųjų
mokyklų/profesinio mokymo įstaigų ir studijų/mokymo programų vertinimo; tobulinant
studijų ir mokymo programas, teikiant ugdymo karjerai, informavimo ir konsultavimo
paslaugas, tobulinant vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimą.
Dirbantys gyventojai, kurių aukščiausio lygmens įgytas išsilavinimas ir/ ar kvalifikacija
įgyta toje pačioje savivaldybėje, kurioje darbuotojas dirba ataskaitiniu laikotarpiu.

Gyventojais laikomi asmenys, kurie suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos
Respublikos gyventojų registro įstatyme.

Dirbančiais asmenimis laikomi darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys.

Savarankiškai dirbančiais laikomi asmenys, kurie suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme.

Darbuotojais laikomi asmenys, kurie dirba pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai,
valstybės pareigūnai.
Rodiklio
skaičiavimo
metodas
, jei i-asis gyventojas iš k-osios grupės įgijo išsilavinimą ir/ ar kvalifikaciją, bei
ataskaitinio laikotarpio metu dirba toje pačioje savivaldybėje, 0 – priešingu atveju;
– nurodytoje

– ojoje grupėje dirbančių gyventojų skaičius;

k – grupė susidaranti iš visų galimų pjūvių, nurodytų skaidymo taisyklėse, derinių.
Skaičiavimo
duomenys ir
šaltiniai

Duomenys
Perkoduotas asmens kodas
Gimimo / mirties datos
Deklaruotos gyvenamosios vietos
savivaldybė
Darbdaviui nurodytos gyvenamosios
vietos savivaldybė
Įmonės ar įstaigos kodas
Darbdavio buveinės savivaldybė
Savivaldybė, kurioje gyventojas įgijo
aukščiausio lygmens išsilavinimą ir
(ar) kvalifikaciją

Duomenų
rinkimo
periodiškumas
Rodiklio
skaičiavimo
reguliarumas
Skaidymo
taisyklės
(taisyklių
sąrašas
nurodomas
priede)

Duomenų šaltinis
Gyventojų registras (pirminis šaltinis),
SODRA, Mokesčių mokėtojų registras
Gyventojų registras
Gyventojų registras
Mokesčių mokėtojų registras
JAR, Švietimo ir mokslo institucijų registras
Mokesčių mokėtojų registras, JAR
Švietimo ir mokslo institucijų registras

Duomenys renkami nuolat

Kiekvieno mėnesio pirma diena

Demografiniai duomenys
Duomenys apie išsilavinimą ir/ ar kvalifikaciją
Duomenys apie darbdavį

Duomenys apie darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartį, valstybės pareigūnus, valstybės
tarnautojus
Duomenys apie savarankiškai dirbančiuosius
Duomenys apie gyventojų užimtumą darbo rinkoje
Rodiklio
pavadinimas

Gyventojų, gaunančių mažesnę nei minimaliąją mėnesinę algą, skaičiaus
pasiskirstymas (vienetais);

Paskirtis

Samdomą darbą dirbančių Lietuvos gyventojų, gaunančių mažesnę nei minimaliąją
mėnesinę algą, skaičiaus pasiskirstymas.

Rodiklis leidžia stebėti samdomą darbą dirbančių Lietuvos gyventojų, gaunančių mažesnę
nei minimaliąją mėnesinę algą, skaičiaus dinamiką pagal charakteristikas, galinčias turėti
įtakos darbo užmokesčio dydžiui.

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės darbo rinkos situaciją.

Rodiklis aktualus vertinant žmogiškųjų išteklių plėtros poreikius, padėtį darbo rinkoje ir
prognozuojant jos pokyčius, priimant sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių plėtros, investicijų
pritraukimo priemonių poreikio planavimo, finansavimo skyrimo aukštųjų
mokyklų/profesinio mokymo įstaigų ir studijų/mokymo programų vertinimo; tobulinant
studijų ir mokymo programas, teikiant ugdymo karjerai, informavimo ir konsultavimo
paslaugas, tobulinant vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimą.
Aprėptis

Darbuotojai, dirbę visą mėnesį ir už tą mėnesį gavę mažesnį nei Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesinį darbo užmokestį.

Darbuotojais laikomi asmenys, kurie dirba pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai,
valstybės pareigūnai.
Rodiklio
skaičiavimo
metodas
– jeigu i-tasis dirbantysis iš k grupės gauna mažesnį nei minimalų mėnesinį darbo
užmokestį, tai lygus 1, jei ne 0;

– visų dirbusiųjų skaičius k-ojoje grupėje;
k – grupė susidaranti iš visų galimų pjūvių, nurodytų skaidymo taisyklėse, derinių.
Skaičiavimo
duomenys ir
šaltiniai

Duomenų
rinkimo
periodiškumas
Rodiklio
skaičiavimo
reguliarumas
Skaidymo
taisyklės
(taisyklių
sąrašas
nurodomas
priede)

Duomenys

Duomenų šaltinis

Perkoduotas asmens kodas

Gyventojų registras, SODRA,
Mokesčių mokėtojų registras

Gyventojo gimimo / mirties datos

Gyventojų registras

Mokesčių mokėtojo tipo kodas

Mokesčių mokėtojų registras

Juridinio asmens kodas

SODRA, Mokesčių mokėtojų
registras

Draudėjo ID

SODRA

Visų sudarytų darbo sutarčių įsigaliojimo ir
(jeigu nutraukta) nutraukimo datos

SODRA

Dirbtų dienų skaičius

SODRA

Asmens, draudžiamo nustatytosiomis
valstybinio socialinio draudimo rūšimis
(viena ar jų deriniu), kategorija

SODRA

Apdraustųjų mėnesinės pajamos

SODRA

Duomenys renkami nuolat

Kiekvieno mėnesio pirma diena

Demografiniai duomenys
Duomenys apie išsilavinimą ir/ ar kvalifikaciją
Duomenys apie darbdavį
Duomenys apie darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartį, valstybės pareigūnus, valstybės
tarnautojus

