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INFORMACIJA DĖL STATYBOS DARBŲ KAINŲ STATISTINĖS ATASKAITOS
(STATISTINĖ ATASKAITA KA-26 (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).
2013 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 93/2013, kuriuo dėl savininkų
užimtų būstų kainų indeksų nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95
dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo taisyklės (OL 2013 L 33, p. 14).
2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/792
dėl suderintų vartotojų kainų indeksų ir būsto kainų indekso, kuriuo panaikinamas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 (OL 2016 L 135, p.11).
STATISTINIO TYRIMO Atrankinis statistinis tyrimas.
RŪŠIS, APIMTIS IR Statistinę ataskaitą pildo įmonės, vykdančios statybos darbus.
TIKSLAS
Tiriamasis laikotarpis – ataskaitinio kalendorinio ketvirčio antrasis mėnuo.

Statistinio tyrimo tikslas – surinktų statistinių duomenų apie statybos darbų kainas
pagrindu skaičiuoti savininkų užimtų būstų kainų indekso komponento „Savininko
pastatyti būstai ir esminės rekonstrukcijos“ subindeksą.
STATISTINĖS
80 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus informaciniame pranešime „Būsto kainų
INFORMACIJOS
pokyčiai“, Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
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.
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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PAAIŠKINIMAI STATYBOS DARBŲ KAINŲ STATISTINEI ATASKAITAI
KA-26 (KETVIRTINEI) PILDYTI
1. Statybos darbų kainų statistinėje ataskaitoje KA-26 (ketvirtinėje) (toliau – ataskaita) pateikiami
kiekvieno ketvirčio antrojo mėnesio (vasario, gegužės, rugpjūčio, lapkričio) statistiniai duomenys apie
reprezentatyviųjų statybos darbų kainas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Ataskaitoje kiekvieną ketvirtį
turi būti pateikiamos tų pačių statybos darbų kainos, t. y. to paties matavimo vieneto ir šiems darbams
būdingų charakteristikų.
2. Pagrindinės vartojamos sąvokos:
2.1. Reprezentatyvusis statybos darbas – kainų statistiniam tyrimui atrinktas konkretus statybos
darbas, kurio vertės lyginamoji dalis vienarūšių darbų grupėje yra viena iš didžiausių.
2.2. Statybos darbo kaina – faktiškai už atliktą statybos darbą užsakovo rangovui sumokėta pinigų
suma.
3. Ataskaitos adreso dalyje įrašomi visi pagrindiniai įmonės rekvizitai: įmonės pavadinimas, įmonės
kodas Juridinių asmenų registre, adresas, pagrindinės veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus patvirtinimo“ (EVRK 2 red. galite rasti Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt →
Klasifikatoriai). Adresas ir veikla nurodomi pateikiant ataskaitą pirmą kartą, vėliau – tik tuo atveju, jei jie
pasikeitė.
4. Prieš pradedant pildyti ataskaitą reikia atrinkti reprezentatyviuosius statybos darbus. Atrenkant
reprezentatyviuosius statybos darbus būtina atsižvelgti į tai, ar įmonė gali teikti jų kainas bent du ketvirčius
iš eilės. Jei pasikeitė reprezentatyviojo statybos darbo charakteristikos (naudojamos medžiagos, atlikimo
būdas), vietoje jo reikia parinkti darbą su panašiomis charakteristikomis.
5. Statistinės ataskaitos I skyriaus 1 skiltyje yra nurodyti statybos darbų sąlyginiai kodai, kurie
naudojami tolesniuose skaičiavimuose.
6. Atrinktų reprezentatyviųjų statybos darbų aprašymuose reikia nurodyti reikalingus parametrus
(matmenys, tipas, gamintojas ir kt.), o „“ ženklu pažymėti šiems darbams būdingas charakteristikas.
Pavyzdžiui:

7. Ataskaitos I skyriaus 3 skiltyje įrašomos ataskaitinio kalendorinio ketvirčio antrojo mėnesio
statybos darbų kainos be PVM. Tam, kad būtų teisingai nustatyta kainų kitimo tendencija, turi būti įrašomos
vėliausiai pasirašytų sutarčių darbų kainos, o ne kainos, nustatytos kainoraščiuose ar pateiktos rangovo
pasiūlymuose. Nurodomos tik šalies teritorijoje atliktų statybos darbų kainos.

2

8. Ataskaitos I skyriaus 4 skiltyje nurodoma ankstesniojo kalendorinio ketvirčio antrojo mėnesio
statybos darbų kaina, jei ji yra keičiama. Kainos pakeitimo priežastį reikia trumpai paaiškinti ataskaitos
II skyriuje „Pastabos“. Jei ankstesniojo laikotarpio kaina nepasikeitė, šios skilties pildyti nereikia, tačiau
ataskaitinių metų I ketvirčio ataskaitoje už vasario mėn. į šią skiltį turi būti įrašytos ankstesnių metų
IV ketvirčio lapkričio mėn. kainos. Jeigu lapkričio mėn. statybos darbas nebuvo atliktas, prašome nurodyti
paskutinę turimą statybos darbo kainą.
9. Ataskaitos I skyriaus 5 skiltyje pateikiama statybos darbų kainų pasikeitimo priežastis, turėjusi
didžiausią įtaką kainos pokyčiui. Prašome pasirinkti kainų pasikeitimo priežasties kodą iš šioje skiltyje
pateikiamo kodų sąrašo:
01 medžiagų pabrangimas,
02 medžiagų atpigimas,
03 darbo užmokesčio padidėjimas,
04 darbo užmokesčio sumažėjimas,
05 mechanizmų eksploatacinių sąnaudų padidėjimas,
06 mechanizmų eksploatacinių sąnaudų sumažėjimas,
07 kitos.
10. Ataskaitos II skyrius skirtas įmonės pastaboms įrašyti. Šiame skyriuje įrašomi statybos darbų
kainas lemiančių charakteristikų pasikeitimai ir visos kitos pastabos, kurias atsakingo už ataskaitos pildymą
asmens nuomone, tikslinga paminėti.

