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INFORMACIJA DĖL PARDUOTŲ REPREZENTATYVIŲJŲ PRAMONĖS PRODUKTŲ
ATRANKOS (STATISTINĖ ATASKAITA KA-09 (METINĖ)
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

Atrankinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo atrinktos įmonės, vykdančios pramoninę veiklą.
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinio tyrimo tikslas – gautų statistinių duomenų ir informacijos pagrindu sudaryti
kainoms tirti atrinktų reprezentatyviųjų pramonės produktų sąrašą, suformuoti svorių
sistemą parduotos pramonės produkcijos kainų indeksams skaičiuoti.

STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO
PAREIGA

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

STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
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 PARDUOTŲ REPREZENTATYVIŲJŲ PRAMONĖS PRODUKTŲ
ATRANKOS STATISTINEI ATASKAITAI KA-09 (METINEI) PILDYTI
1. Parduotų reprezentatyviųjų pramonės produktų atrankos statistinė ataskaita KA-09 (metinė)
(toliau – ataskaita KA-09) pildoma vieną kartą per metus.
2. Pagrindinės vartojamos sąvokos:
2.1. Euro zona – Europos Sąjungos valstybės narės, turinčios bendrą valiutos vienetą – eurą. Šiuo
metu euro zoną sudaro 19 valstybių: Airija, Austrija, Belgija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija,
Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Vokietija.
2.2. FOB kaina – pramonės produkto kaina, į kurią įskaičiuojamos Lietuvos Respublikos
teritorijoje patirtos išlaidos, susijusios su produkto gabenimu.
2.3. Reprezentatyvusis pramonės produktas – kainų statistiniam tyrimui atrinktas pramonės
produktas (gaminys arba paslauga), kurio vertė tam tikrų produktų elementariojoje kategorijoje yra didelė, o
kainų pokytis – artimas bendrajam šios elementariosios kategorijos produktų kainų pokyčiui.
3. Ataskaitos KA-09 adreso dalyje įrašomi visi pagrindiniai įmonės rekvizitai: įmonės pavadinimas,
įmonės kodas juridinių asmenų registre, adresas, pagrindinės veiklos kodas ir pavadinimas pagal
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.). Klasifikatorių galima rasti Oficialiosios statistikos
portale Centrinėje klasifikatorių duomenų bazėje http://osp.stat.gov.lt/klasifikatorius.
4. Ataskaitos KA-09 I skyrius skirtas Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus (PGPK)
kodams ir parduotos pramonės produkcijos vertei (be PVM ir akcizų) įrašyti. Klasifikatorių galima rasti
Oficialiosios
statistikos
portale
Centrinėje
klasifikatorių
duomenų
bazėje
http://osp.stat.gov.lt/klasifikatorius. Kiekvienai įmonei Lietuvos statistikos departamentas pateikia pramonės
produktų PGPK kodų, atrinktų kainoms tirti, sąrašą. Jeigu iš kurio nors PGPK kodo, pateikto Jūsų įmonei
PGPK kodų sąraše, reprezentatyvieji pramonės produktai neatrenkami, prašome kodo I skyriuje neįrašyti.
4.1. 1 skiltyje į nurodytas vietas įkeliami atrinkti 10 ženklų PGPK kodai ir jų aprašymai, iš kurių
atrenkami ir II skyriuje aprašomi konkretūs reprezentatyvieji pramonės produktai. PGPK kodų
aprašymai įsikelia automatiškai, įrašius atrinktą PGPK kodą.
4.2. 2 skiltyje nurodoma kur parduota pramonės produkcija: Lietuvos rinkoje, ne Lietuvos rinkoje
ir, iš to skaičiaus, – euro ir ne euro zonoje.
4.3. 3 skilties atitinkamose eilutėse įrašoma Lietuvos ir ne Lietuvos rinkoje įmonės ataskaitiniais
metais nurodyto PGPK kodo parduotos pramonės produkcijos vertė EUR (žr. Įmonės pramoninių gaminių
gamybos statistinę ataskaitą P-12 (mėnesinę). Eilutėse ne Lietuvos rinkoje reikia įrašyti euro ir ne euro
zonoje arba vienoje iš jų parduotos pramonės produkcijos vertę.
5. Įmonėms, kurių produkcija nekoduojama pagal PGPK, nereikia pildyti ataskaitos KA-09
I skyriaus ir II skyriaus 1 punkto.
6. Ataskaitos KA-09 II skyriuje turi būti aprašyti iš I skyriuje nurodytų 10 ženklų PGPK kodų
atrinkti konkretūs reprezentatyvieji pramonės produktai, kurių kainos bus teikiamos Gamintojų
parduotos pramonės produkcijos kainų statistinės ataskaitos KA-08 (mėnesinės) formoje (toliau –
ataskaita KA-08), tvirtinamoje Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu.
Pavyzdžiui, iš 23.32.11.10.00 PGPK kodo galėtų būti atrinktas konkretus pramonės produktas „Keraminės
skylėtos plytos (250x120x88)“, iš PGPK kodo 10.51.30.30.00 – pramonės produktas „Sviestas „Dvaro“,
82 % riebumo, aliuminio folijoje po 200 g“ ir pan.
7. Kiekvienam reprezentatyviajam pramonės produktui aprašyti skiriamas atskiras puslapis.
8. Atrinkti pramonės produktai turi atitikti šiuos reikalavimus:
8.1. Pramonės produktai turi būti reprezentatyvūs.
8.2. Atrinktų pramonės produktų gamyba turi būti visiškai įdiegta ir įmonė turi juos gaminti gana
ilgą laiką (pvz., metus).
8.3. Jeigu reprezentatyvusis produktas parduotas Lietuvos ir ne Lietuvos rinkoje, būtina
atrinkti produktus, reprezentuojančius kiekvieną rinką, nes ataskaitoje KA-08 turės būti pateikiamos
pramonės produktų, parduodamų Lietuvos rinkoje, euro arba ne euro zonoje, kainos.
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Tuo atveju, kai iš PGPK kodo atrenkamas vienas produktas, kuris parduodamas Lietuvos
rinkoje, euro ir ne euro zonoje, ataskaitoje KA-09 reikia užpildyti tris atskirus II skyriaus puslapius,
bet reprezentatyviojo pramonės produkto eilės numeris visuose trijuose puslapiuose turi būti tas pats.
8.4. Įmonėse, kuriose dažnai atnaujinami gaminami produktai, galima pasirinkti ne konkrečius
pramonės produktus (markes, artikulus, modelius ir pan.), o mažas vienarūšių pramonės produktų grupes,
pavyzdžiui: „vyriški medvilniniai marškiniai ilgomis rankovėmis“, „ilgos pusvilnonio kostiuminio audinio
kelnės mokyklinio amžiaus berniukams“, „žuvų konservai pomidorų padaže“ ir pan. Šiuo atveju ataskaitoje
KA-08 turės būti pateikiama vidutinė kaina, apskaičiuota pagal svertinio aritmetinio vidurkio formulę.
Pardavimo dienos (mėnesio) sandorių reprezentatyviojo pramonės produkto kainos dauginamos iš
atitinkamų reprezentatyviojo pramonės produkto kiekių (skirtingos reprezentatyviojo pramonės produkto
partijos gali būti parduotos skirtingomis kainomis). Gautų verčių suma dalijama iš viso reprezentatyviojo
pramonės produkto tą dieną (mėnesį) parduoto kiekio. Taip gaunama vidutinė dienos (mėnesio)
reprezentatyviojo pramonės produkto kaina.
8.5. Ataskaitos KA-09 II skyriaus 1 punkte turi būti įrašytas I skyriuje nurodytas PGPK kodas, iš
kurio atrinktas reprezentatyvusis pramonės produktas, 2 punkte turi būti įrašytas reprezentatyviojo
pramonės produkto eilės numeris (01, 02, 03, ...), kuris bus perkeltas į ataskaitą KA-08.
8.6. Ataskaitos KA-09 II skyriaus 3 punkte pateikiamas reprezentatyviojo pramonės produkto
pavadinimas ir jo išsamus aprašymas. Turi būti smulkiai apibūdinamas pramonės produkto tipas, modelis,
pagrindinės kainą lemiančios charakteristikos (dydis, svoris, galingumas, žaliavos rūšis ir pan.).
Pavyzdžiui:
„Vaikiškas sintetinio audinio pašiltintas kombinezonas su pamušalu, užtrauktukais ir gobtuvu, 122–
140 cm“;
„Sausainiai „Viktorija“. Sudėtis: augaliniai riebalai, kvietiniai miltai, obuolių marmeladas, glajus,
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (E330)“;
„Biskvitinis tortas „Puriena“ su sviestiniu kremu, 2–3 biskvitiniai lakštai, sudrėkinti aromatiniu
cukraus sirupu, pertepti sviestiniu kremu.“
8.7. Ataskaitos KA-09 II skyriaus 4–9 punktuose pažymimas tik vienas variantas. Tai reiškia, kad
ataskaitoje KA-08 turės būti pateikiamos ir vėliau lyginamos identiškų, t. y. tiksliai tokių, kokie
aprašyti ataskaitos KA-09 3–9 punktuose, ir parduotų Lietuvos arba ne Lietuvos rinkoje (euro arba
ne euro zonoje) pramonės produktų kainos.
8.8. Ataskaitos KA-09 II skyriaus 4 punkte įrašomas abėcėlinis euro ir ne euro zonos šalies kodas
pagal Šalių ir teritorijų nomenklatūrą, kurią galima rasti Oficialiosios statistikos portale
(https://osp.stat.gov.lt/605→ Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius) arba Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos portale (www.cust.lt → Verslui ir privatiems asmenims → Prekyba
su ES → Klasifikatoriai → Pasaulio šalys ir teritorijos nuo 2013 m. sausio 1 d.). Jeigu 4 punkte pažymimas
reprezentatyviojo pramonės produkto pardavimas Lietuvos rinkoje (didmeninėms ar mažmeninėms prekybos
įmonėms, savo įmonės parduotuvėse arba kitur), reikia įrašyti Lietuvos rinkoje parduoto reprezentatyviojo
pramonės produkto vertę. Jei pažymimas pardavimas ne Lietuvos rinkoje, reikia įrašyti euro arba ne euro
zonoje parduoto reprezentatyviojo pramonės produkto vertę. 10 punkte nurodoma ataskaitinių metų
Lietuvos rinkoje, euro arba ne euro zonoje parduotų reprezentatyviųjų pramonės produktų vertė (be PVM ir
akcizų) EUR.
9. Ataskaitos KA-09 III skyriuje rašomos visos pastabos, kurias, atsakingo už ataskaitos KA-09
užpildymą asmens nuomone, tikslinga paminėti.
_____________

