Statistinis formuliaras patvirtintas Lietuvos
statistikos departamento generalinio direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. DĮ-187

(Įmonės pavadinimas)

Lietuvos statistikos departamento
teritoriniam duomenų parengimo skyriui

DARBO UŽMOKESČIO STRUKTŪROS

M. STATISTINĖ ATASKAITA

DUS-01 (KAS 4 METAI)
Y Y Y Y

– M M – D D

Nr.

(Užpildymo data)

Įmonės kodas registre
Adresas, nuosavybė ir veikla nurodomi tik tuo atveju, jei jie pasikeitė per 2018 m. antrąjį pusmetį

Adresas

Nuosavybės formos kodas
Pagrindinės veiklos kodas (EVRK 2 red.)
Pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK 2 red.)

Vietos vieneto kodas (įmonė pildo tik patekusio į imtį vietos vieneto kodą,
žr. statistinės ataskaitos 2 priedo 3 punktą)
Vietos vieneto pavadinimas

Vietos
vieneto
adresas

Pateikia įmonės, įstaigos ir organizacijos.

Norint užpildyti darbuotojo profesijos kodą (I skyriaus 5 punktas),
būtina naudoti ABBY eFormfiller 2.5 v. 7 versiją.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą
Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga
Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt
Pildoma sveikaisiais skaičiais
Prieš pildydami statistinę ataskaitą, perskaitykite
paaiškinimus (statistinės ataskaitos 2 priedas).

6 497494 069431

Pateikiama iki kovo 20 d.

2

Įmonės kodas
registre

Vietos vieneto
kodas

DUS-01 (kas 4 metai)

I SKYRIUS
DUOMENYS APIE DARBUOTOJĄ

1. Darbuotojo tabelio
arba eilės Nr.

2. Darbuotojo du paskutiniai
asmens kodo skaitmenys

3. Lytis

4. Gimimo data

1. Vyras

* * Y Y – MM – D D

2. Moteris

metai

mėnuo

diena

5. Darbuotojo profesija (pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)
Pildant elektroninę ataskaitą, pasirinkite profesijos pogrupio
kodą arba pavadinimą iš išsiskleidusio profesijų sąrašo

Kodas

6. Išsilavinimas, švietimo lygmenys (žymėti

)

(nurodykite aukščiausią įgytą išsilavinimą)

Norint užpildyti kodą, būtina naudoti
ABBYY eFormfiller 2.5 v. 7 versiją.

11. Nustatyta darbo laiko norma (trukmė)
(pildykite tik vieną poziciją)

1. Pradinis, pagrindinis

Savaitės

val.

min.

Mėnesio

val.

min. (kai įvesta suminė darbo laiko apskaita)

2. Vidurinis
3. Povidurinis profesinis,
specialusis vidurinis
4. Aukštesnysis, aukštasis
(bakalauro studijos)
5. Aukštasis (magistrantūros
studijos ir doktorantūra)

12. Apmokėtų valandų skaičius 2018 m.
spalio mėn. .......................................................................
iš jų
viršvalandžių skaičius .........................................................

7. Darbuotojo priėmimo į darbą įmonėje data

Y Y Y Y – MM – D D
metai

mėnuo

diena

8. Darbuotojo atleidimo iš darbo įmonėje data

13. Bruto darbo užmokestis 2018 m.
spalio mėn., eurais .....................................
(neįskaitomos nereguliarios premijos, priedai,
priemokos ir vienkartinės piniginės išmokos)

iš jų:
1. Darbo užmokestis už viršvalandžius ......................

(jei buvo atleistas po 2018 m. spalio 31 d.)

Y Y – MM – D D
metai

mėnuo

9. Darbo sutarties rūšis (žymėti

diena

2. Priemokos už darbą nakties
metu, poilsio ir švenčių dienomis ............................
(įskaitomas ne visas padidintas darbo užmokestis, o tik priemokų suma)

14. Bruto darbo užmokesčio lėšos
2018 m., eurais ..................................
iš jų
nereguliarios premijos, priedai, priemokos
ir vienkartinės piniginės išmokos...............

)

1. Neterminuota
2. Terminuota

(ne kiekvieną mokėjimo laikotarpį mokamos premijos ir kitos išmokos)

3. Pameistrys
15. Nedirbtos dienos 2018 m., darbo dienomis ................

(tik dirbantis pagal darbo sutartį)

10. Nustatytas darbo laikas (žymėti
(visas ar ne visas etatas)

1. Visas darbo laikas
2. Ne visas darbo laikas

)

(pagal nedarbingumo pažymėjimus nedirbtos dienos, kitos
nedirbtos bei neapmokėtos dienos)

16. Nustatytas kasmetinių atostogų dienų skaičius 2018 m.,
darbo dienomis (neatsižvelgiant į tai, ar darbuotojas faktiškai
atostogavo 2018 m., ar ne)

Pastabos:

0 497494 069512

Įmonės kodas
registre
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Vietos vieneto
kodas

DUS-01 (kas 4 metai)
II SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮMONĘ IR VIETOS VIENETĄ
1. Kolektyvinės sutartys (žymėti

2. Darbuotojų skaičius 2018 m.
spalio 31 d., iš viso....................................

)

(žr. DK 191 str.)

(nurodomas tik patekusio į imtį vietos vieneto
darbuotojų skaičius)

1. Nacionalinė
2. Šakos (gamybos, paslaugų, profesinė)
3. Teritorinė (savivaldybės, apskrities)
4. Darbdavio lygmens

3. Darbuotojų, išrinktų į imtį, skaičius

(darbdavys gali turėti vieną ar kelias darbovietes –
filialus, atstovybes ir pan., žr. DK 21 str.)

(nurodykite darbuotojų, kurių duomenys pateikiami ataskaitos
I skyriuje, skaičių) ...................................................................

5. Darbovietės lygmens
6. Nesudaryta

val.

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:

min.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas arba
jo įgaliotas asmuo
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

(Faksas)

(El. paštas)

Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 1427, 236 4827, faks. (8 5) 219 7172, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, Garažų g. 18, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel. (8 37) 312 527, faks. (8 37) 312 348, el. p. kaunas@stat.gov.lt;
Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121, Klaipėda.
Pasiteirauti: tel. (8 46) 340 727, 346 182, faks. (8 46) 340 812, 340 850, el. p. klaipeda@stat.gov.lt;
Panevėžio, Utenos apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Panevėžio skyriui, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys.
Pasiteirauti: tel. (8 45) 583 438, faks. (8 45) 463 941, el. p. panevezys@stat.gov.lt;
Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 525 018, 525 033, faks. (8 41) 525 010, el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4865, 236 4658, faks. (8 5) 236 4860,
el. p. dus-01-vienkartine@stat.gov.lt.

5 497494 069562

