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INFORMACIJA DĖL STATYBOS SĄNAUDŲ ELEMENTŲ KAINŲ STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA KA-19 (MĖNESINĖ)
TEISINIS STATISTINIO 1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo
TYRIMO PAGRINDAS 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 Statistinio tyrimo tikslas – gautų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti statybos
TIKSLAS, RŪŠIS, IR
sąnaudų elementų kainų indeksą ir rengti bei skelbti statistinę informaciją apie
APIMTIS
statybos sąnaudų elementų kainų bendrą kainų pokytį per tam tikrą laikotarpį.

Kainų indeksas reikalingas makroekonominiams rodikliams palyginamosiomis
kainomis skaičiuoti, ekonomikos raidai analizuoti, statybos infliaciniams
procesams įvertinti.
Atrankinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.
Statistinę ataskaitą pildo įmonės, vykdančios statybos darbus.
STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA

Ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, kito mėnesio priešpaskutinę darbo dieną
informaciniame pranešime „Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai“;
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO PAREIGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti
teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis,
įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius
duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas.
Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens
duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal
kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos
Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.

STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS DUOMENŲ
APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios
statistikos tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis.“
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS

Statybinių medžiagų ir gaminių kainų
statistinės ataskaitos KA-19 (mėnesinės)
2 priedas

PAAIŠKINIMAI STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KAINŲ STATISTINEI
ATASKAITAI KA-19 (MĖNESINEI) PILDYTI
1. Statybinių medžiagų ir gaminių kainų statistinėje ataskaitoje KA-19 (mėnesinėje) (toliau – statistinė
ataskaita) kiekvieną mėnesį pateikiami statistiniai duomenys apie atrinktų reprezentatyviųjų statybinių
medžiagų ir gaminių, panaudotų statybai, kainas. Statistinėje ataskaitoje turi būti pateikiamos tų pačių
medžiagų ir gaminių tų pačių matavimo vienetų kainos.
2. Pagrindinės vartojamos sąvokos:
2.1. Franko statybos kaina – statybinės medžiagos ar gaminio kaina be pridėtinės vertės mokesčio
(PVM), įskaitant statybinės medžiagos ar gaminio pristatymą į statybos vietą.
2.2. Reprezentatyvioji statybinė medžiaga ar gaminys – kainų statistiniam tyrimui atrinkta konkreti
medžiaga ar gaminys, kurios vertė tam tikrų statybinių medžiagų ar gaminių grupėje yra didelė, o kainų
pokytis – artimas bendram šios grupės medžiagų ar gaminių kainų pokyčiui. Prieš pradedant pildyti statistinę
ataskaitą, iš kiekvienos statybinių medžiagų ir gaminių grupės reikia atrinkti konkrečią reprezentatyviąją
medžiagą ar gaminį, kurį įmonė numato naudoti statyboje ilgą laiką. Labai svarbu, kad statistinėje ataskaitoje
kiekvieną mėnesį būtų pateikiama tiksliai tokios pat reprezentatyviosios medžiagos ar gaminio kaina, t. y. jos
(jo) charakteristikos: tipas, rūšis, matmenys būtų tokie patys kiekvieną mėnesį.
3. Statistinės ataskaitos I skyriaus 4 skiltyje nurodomos reprezentatyviųjų statybinių medžiagų ir
gaminių, naudojamų tik šalies teritorijoje statomiems statiniams, ataskaitinio mėnesio franko statybos kainos
(be PVM).
4. Statistinės ataskaitos I skyriaus 5 skiltyje turi būti pateiktas trumpas kiekvienos atrinktos
reprezentatyviosios statybinės medžiagos ar gaminio aprašymas. Jeigu atrinkta reprezentatyvioji medžiaga ar
gaminys nustojama naudoti, vietoje jos (jo) reikia parinkti kokybinėmis, techninėmis ir kitomis savybėmis
panašią medžiagą ar gaminį ir pateikti jos (jo) trumpą aprašymą šioje skiltyje. Pildymo pavyzdys pateiktas
lentelėje.
Kodas Medžiagų ir gaminių bei jų
Matavimo Franko statybos Trumpas reprezentatyviųjų medžiagų
grupių pavadinimai
vienetas
kaina (be PVM), ir gaminių aprašymas
EUR, ct
1
2
3
4
5
10
Metalas
1011 Armatūra
t
klasė;
A 3 klasė;
skersmuo, mm d 8 mm
14
Elektrotechninės medžiagos
1419 Kabeliai 35–50 mm2 skerspjūvio
m
skerspjūvis,
Aliumininiai
mm2
AXMK 4 x 50
mm2
5. Statistinės ataskaitos II skyrius skirtas įmonės pastaboms įrašyti. Šiame skyriuje rašomos ataskaitinio
mėnesio, palyginti su ankstesniu mėnesiu, didelių kainų pasikeitimų priežastys ir visos kitos pastabos, kurias,
atsakingo už statistinės ataskaitos užpildymą asmens nuomone, tikslinga paminėti.
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