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INFORMACIJA DĖL PREKYBOS TURGAVIETĖSE STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA PR-02 (KETVIRTINĖ)
TEISINIS PAGRINDAS 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. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio
statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu
(ES) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).

STATISTINIO
TYRIMO RŪŠIS,
APIMTIS IR TIKSLAS

Ištisinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo turgavietės, turinčios administraciją (išskyrus turgavietes,
prekiaujančias automobiliais).
Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis ketvirtis.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie mažmeninės
prekių apyvartos apimtį, jos sudėtį pagal prekių grupes turgavietėse.

STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO
LAIKAS IR VIETA

30 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus informaciniame pranešime „Prekyba
turgavietėse“;
Rugsėjo mėn. metiniame statistikos leidinyje „Mažmeninė ir didmeninė prekyba“;
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
DUOMENŲ
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
PATEIKIMO PAREIGA darbų programai įgyvendinti.

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 3 dalis nustato, kad fiziniai
asmenys privalo teikti duomenis, jeigu tai nustato įstatymai arba Oficialiosios statistikos
darbų programa.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
DUOMENŲ
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
KONFIDENCIALUMAS identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai

statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“

STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS

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.“
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Pildo teritorinis duomenų parengimo skyrius
Duomenų parengimo …………………………………………………………………………………………… skyrius
……………………………………………………………………………………………………………..… savivaldybė
Įmonės pavadinimas ………………………………………………………………………………………………………
Turgavietės pavadinimas ir adresas ………………………………………………………………………….…………

VIDUTINĖ VIENO PREKIAUTOJO DIENOS PREKIŲ APYVARTA
Eil. nr.
A
200
210
211
212
213
214
215
216
217
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

Prekių grupės
B

EUR
1

Iš viso (210, 220, 230 eil. suma)
Maisto prekės (211–217 eil. suma)
Mėsa ir mėsos produktai
Pieno produktai
Kiaušiniai
Vaisiai, uogos
Daržovės
Bulvės
Kiti maisto produktai (medus, žuvis, kepyklos gaminiai ir kt.)
Ne maisto prekės (221–229 eil. suma)
Drabužiai
Avalynė ir odos gaminiai (kelionės reikmenys)
Garso ir vaizdo įranga, įskaitant kompiuterinių žaidimų įrangą
Elektriniai buitiniai aparatai arba prietaisai
Indai ir kiti namų apyvokos reikmenys
Kosmetika, tualeto reikmenys
Skalbimo, valymo priemonės
Baldai, sienų apmušalai (tapetai), grindų dangos, kilimai
Kitos ne maisto prekės (bižuterija, siūlai, žvejybos reikmenys ir kt.)
Augalai ir gyvūnai (231–233 eil. suma)
Gėlės, sodinukai, sėklos, trąšos
Ūkio gyvuliai ir paukščiai, jų pašaras
Naminiai gyvūnėliai (šunys, katės, papūgos ir pan.), jų ėdalas,
priežiūros priemonės

________________________________________________________________________________________________
(Ataskaitos 2 priedą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

(Faksas)

________________________________________________________________________________________________
(El. paštas)

Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4667, 236 4924,
faks. (8 5) 236 4697.

