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ĮVYKIAI
SEMINARAI
Š. m. gegužės 17 d. 15 val. kviečiame
dalyvauti Lietuvos statistikų sąjungos
seminare „Socialinių duomenų archyvai.
Kiekybiniai tyrimai“. Pranešėjas – prof. A.
Krupavičius. Seminaras vyks Lietuvos statiskos departamente, Didžiojoje posėdžių
salėje (2-as aukštas).

Nuotraukoje visi Lietuvos statistikų sąjungos vadovai nuo įkūrimo prieš 20 metų (iš kairės):
prof. R. Rudzkis, prof. St. A. Martišius, prof. G. Kasnauskienė, prof. V. Paulauskas, doc. R. J. Vaicenavičius.
.

2012 m. balandžio 24 d. Lietuvos statistikų sąjungai sukako 20 metų. Šia proga visi
pirmininkai, vadovavę Lietuvos statistikų sąjungai, susirinko Lietuvos banke į seminarą
„Kokios statistikų sąjungos reikia Lietuvai?“. Atvyko visi – sąjungą įkūręs prof. Stanislovas
Martišius (LSS pirmininkas 1992–1998 m.), prof. Rimantas Rudzkis (LSS pirmininkas 1999–
2002 m.), prof. Vygantas Paulauskas (LSS pirmininkas 2003–2008 m.), prof. Gindra
Kasnauskienė (LSS pirmininkė 2009–2011 m.), taip pat dabartinis pirmininkas doc. R. J.
Vaicenavičius. Susirinkusius Lietuvos statistikų sąjungos atstovus pasveikino Lietuvos
banko valdybos pirmininko pavaduotojas dr. Raimondas Kuodis.
St. Martišius, prisimindamas Lietuvos statistikų sąjungos kūrimosi pradžią, paminėjo
Tarptautinio statistikos instituto prezidentą prof. Gunarą Kuldorfą, kuris ragino įsteigti
Lietuvoje statistikų draugiją. St. Martišius pasidžiaugė, kad 1992 metais pavyko suvienyti
Lietuvos statistikus, tačiau pabrėžė, kad iki šiol neišsipildė vienas pagrindinių sąjungos
lūkesčių – įtraukti į sąjungos veiklą įvairių praktikos sričių statistikos specialistus, taip pat
jis atkreipė dėmesį į jaunų statistikų svarbą, nes būtent jie kuria europietišką, šiuolaikišką
Lietuvą.
Profesorius taip pat priminė, kad Lietuvoje tarpukaryje statistikų sąjunga nebuvo įkurta,
nors tokios sąjungos veikė kitose šalyse. Vienintelė statistikų sąjunga, veikusi Lietuvos
teritorijoje, buvo Sovietų Sąjungos statistikų sąjunga, kuri į savo veiklą, deja, neįsileido
matematinės statistikos, nors to geidė net A. Kolmogorovas.
R. Rudzkis, taip pat vienas iš sąjungos steigėjų, kalbėjo apie ekonominės statistikos
vaidmenį. Profesorius paminėjo, kad prieš 20 metų būtent Vilniuje rengėme didžiausią
pasaulyje tikimybių teorijos konferenciją, tačiau ryšio su praktika tada beveik nebuvo.
Panaši problema, kiek kitokio pavidalo, egzistuoja ir šiandien, nes segmentacija stipri
visose statistikos taikymo srityse, net Vyriausybėje.
Profesorius tvirtino, kad Lietuva yra Norvegijos priešybė statistikos srityje, nes Lietuvoje
labai mažai taikoma matematinių modelių. Nors šalyje ir parengiami stiprūs matematikos,
statistikos specialistai, Lietuvos ekonomistai nėra pakankamai perpratę statistikos
vaidmens. Šiuo metu teorinis statistikų parengimas yra labai stiprus, tačiau praktiniams
taikymams skiriama mažiau dėmesio. R. Rudzkis pastebėjo, kad žiniasklaidoje vis dar apstu
statistine analize nepagrįstų svarstymų ir siūlymų. Statistikams būtina užmegzti ryšius su
ekonomistais. Nors statistikai šiuo metu yra pakviesti dirbti svarbiose pozicijose, dėl šalies
ūkio segmentacijos jų veikla nėra pakankamai žinoma ir įvertinta. Profesoriaus manymu,
statistikos plėtra net didžiuosiuose miestuose yra kiek apmirusi.

2012 m. balandžio 26 d. Vilniaus
universitete vyko antrasis bendras
Lietuvos statistikų sąjungos ir Lietuvos
ekonomistų
asociacijos
seminarasdiskusija
„Nacionalinės sąskaitos: per jas, su jomis
ir jose; ką įmanoma ir ko neįmanoma
atsakyti?“
Įvadinį diskusijos pranešimą skaitė
Rimantas Juozas Vaicenavičius (Lietuvos
bankas, Mykolo Romerio universitetas).
Diskusiją vedė prof. Povilas Gylys
(Vilniaus universitetas).

VALDYBOS POSĖDIS
2012 m. balandžio 26 d. įvyko LSS
valdybos narių susirinkimas. Posėdžio
metu buvo nuspręsta pasidalyti LSS
veiklos koordinavimo sritis: V. Janilionis
bus atsakingas už informacijos apie
statistikos
mokymą
Lietuvoje
susisteminimą, G. Kasnauskienė – LSS
seminarų koordinavimą, V. Paulauskas LSS ryšių su užsieniu palaikymą, A.
Račkauskas – už informaciją apie statistikų
ir ne statistikų bendradarbiavimą.
Posėdžio metu taip pat buvo nutarta, kad
LSS prisidės prie 2013-ųjų statistikos metų
paminėjimo. Organizacinio komiteto
pirmininku išrinktas V. Janilionis.
Daugiau informacijos apie valdybos
posėdžio metu svarstytus klausimus
skaitykite valdybos posėdžio protokole.

Nuotraukoje (iš dešinės):
prof. R. Rudzkis,
prof. V. Paulauskas,
prof. St. A. Martišius,
prof. G. Kasnauskienė,
Lietuvos banko valdybos
pirmininkas V. Vasiliauskas,
Lietuvos banko valdybos
pirmininko pavaduotojas
R. Kuodis,
doc. R. J. Vaicenavičius.

Vertindamas matematinės statistikos raidą Lietuvoje, V. Paulauskas pasakė, kad nėra
pakankamai literatūros, kurioje būtų apžvelgiami matematinės statistikos laimėjimai
Lietuvoje, išskyrus R. Račkausko ir R. Leipaus straipsnį, kuriame aptariami pokario
matematikos klausimai. Profesorius kvietė atkreipti dėmesį į tai, kad vienas iš
pagrindinių Lietuvos statistikų sąjungos uždavinių tebėra ryšių su kitų šalių statistikų
draugijomis palaikymas. Turime pasakyti pasauliui, „Kiek mūsų?“, „Kas mes tokie?“, „Ką
veikiame?“
Atsiliepdamas į prof. S. Martišiaus pastabą, profesorius pasidžiaugė, kad Lietuvoje yra tik
viena statistikų sąjunga. Kai kurios kitos šalys, turinčios po dvi sąjungas, patiria dėl to
keblumų. Lietuvai labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp oficialiosios ir akademinės
statistikos, pernelyg nenukrypstant nei į vieną, nei į kitą pusę.
G. Kasnauskienė ragino LSS prisidėti prie statistikos mokymo gerinimo Lietuvoje. Būtinos
konferencijos, kuriose būtų pristatomos statistikų rengimo institucijos, jose dėstomi
dalykai, aptariamos mokymo programų spragos. Tik konferencijoje pamatytume, kiek
yra statistikų ir ką jie veikia. Yra susikaupusių statistikos bėdų, susijusių su statistikos
dėstymu ir mūsų profesijos prestižu.
Baigdamas seminarą, R. Kuodis palinkėjo Lietuvos statistikų sąjungai sėkmės ateities
darbuose, pabrėžė, kad turint gerą tikslą ir reikalingus „instrumentus“ nėra neįveikiamų
užduočių.
Rimantas Vaicenavičius
Julija Važnevičiūtė

NAUJIENOS
***
Mūsų kaimynai, Lenkijos statistikų asociacija, švenčia 100 metų jubiliejų.
Paminint šią progą balandžio 18–20 d. Poznanėje Lenkijos statistikų asociacija
surengė lenkų statistikų kongresą.
***
Profesoriui C. R. Rao, kuris yra Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys (išrinktas 1997 m.), suteikti dar trys – 34-as, 35-as ir 36-as – garbės vardai. Plačiau
apie tai http://www.crraoaimscs.org/documents/news_release_march2012.pdf.
***
Lietuvos statistikos departamentas išsiuntė kvietimą universitetams dalyvauti
Europos statistikos tarnybos (Eurostato) projekte rengiant Europos oficialiosios
statistikos magistro studijų programą.
Daugiau informacijos:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/calls_for_tenders/calls.

KVIEČIA „LIETUVOS
STATISTIKOS DARBAI“
Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos statistikų sąjungos žurnalas „Lietuvos statistikos darbai“ 2011 m. tapo
elektroninis ir prieinamas visiems skaitytojams, www.statisticsjournal.lt.
Žurnalo redaktorių kolegija kviečia Lietuvos statistikus rašyti žurnalui straipsnius
lietuvių arba anglų kalba. Būsimų
žurnalo straipsnių autorių pavardes ir
straipsnių pavadinimus siųskite žurnalo
redakcijai adresu statdarbai@vgtu.lt.
Parengtus straipsnius prašome teikti
elektroniniu būdu žurnalo redakcijai iki
2012-06-04.
Visais kilusiais klausimais kreipkitės į
žurnalo redakciją adresu
statdarbai@vgtu.lt.
Maloniai kviečiame dalytis patirtimi!

KVIEČIAME DALYVAUTI PASAULINIAME STATISTIKOS
KONGRESE
2013 m. rugpjūčio 25–30 d. Kinijoje,
Honkonge vyks 59-asis Pasaulinis
statistikos kongresas. Pranešimų anotacijas Specialios temos sesijoms
užpildžius specialią formą galima siųsti
renginio programos komitetui el.
paštu WSC2013-LPC@censtatd.gov.hk
iki 2012 m. gegužės 15 d.

NORĖČIAU BŪTI LSS NARIU?
Domiuosi statistika, turiu puikių idėjų
ir noriu veikti kartu, ieškau bendraminčių.
Prisijunkite prie mūsų veiklos, tai visai
paprasta, užpildykite nario anketą.
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Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius
www.statistikusajunga.lt

