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INFORMACIJA DĖL STATYBOS SĄNAUDŲ ELEMENTŲ KAINŲ STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA KA-20 (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
Ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, kito mėnesio priešpaskutinę darbo dieną
INFORMACIJOS
informaciniame pranešime „Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai“;
PASKELBIMO LAIKAS Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
IR VIETA
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

Statybos įmonės darbuotojų, mašinų ir
mechanizmų darbo valandos kainų
statistinės ataskaitos KA-20 (mėnesinės)
2 priedas

PAAIŠKINIMAI STATYBOS ĮMONĖS DARBUOTOJŲ, MAŠINŲ IR MECHANIZMŲ
DARBO VALANDOS KAINŲ STATISTINEI ATASKAITAI KA-20 (MĖNESINEI) PILDYTI
1. Statybos įmonės darbuotojų, mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainų statistinėje ataskaitoje
KA-20 (mėnesinėje) (toliau – statistinė ataskaita) kiekvieną mėnesį pateikiami statistiniai duomenys apie
atrinktų reprezentatyviųjų statybinių mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainas, įmonės pagrindinės
ekonominės veiklos darbuotojų vidutinį valandos bruto darbo užmokestį, įmonėje taikomą pridėtinių išlaidų
normą. Įmonės ankstesnių metų vidutinis darbuotojų skaičius pateikiamas kartą per metus statistinėje
ataskaitoje už sausio mėnesį.
2. Pagrindinės vartojamos sąvokos:
2.1. Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui
mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas socialinio
draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.
Į bruto darbo užmokesčio lėšas įskaitomas pagrindinis darbo užmokestis už atliktą darbą pagal
įmonėje taikomas darbo apmokėjimo formas ir sistemas, už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį
darbą, darbą naktį ir kt., mokami priedai, premijos, priemokos, darbo užmokestis už laiką, kai darbuotojas
teisės aktų, kolektyvinėje ar darbo sutartyse numatytais atvejais nedirbo įmonėje (darbo užmokestis už
kasmetines atostogas, prastovas ne dėl darbuotojo kaltės, papildomas atostogų dienas ir pan.).
Į ataskaitinio mėnesio darbo užmokesčio lėšas įskaitoma ne visa metinių ar ketvirčio išmokų suma, o
jų dalis, t. y. 1/3 ketvirčio, 1/12 metinių išmokų. Į ataskaitinio mėnesio darbo užmokesčio lėšas įskaitomas
darbo užmokestis už atostogų dienas, kurios įeina į ataskaitinį mėnesį.
Į bruto darbo užmokesčio lėšas neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama
neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka,
komandiruočių išlaidos, kitos išmokos, nesusijusios su darbuotojo darbo apmokėjimu bei jo darbo
rezultatais.
2.2. Pridėtinės išlaidos – įmonės statybinei veiklai priskirtinų bendrųjų materialinių išlaidų ūkio
reikmėms ir mokesčiams, bendro naudojimo transporto išlaidų, administracijos ir ūkio darbuotojų darbo
užmokesčio bei socialinio draudimo mokesčių dalis.
2.3. Reprezentatyvioji statybinė mašina (mechanizmas) – kainų statistiniam tyrimui atrinkta
konkreti mašina (mechanizmas), kuri įmonėje naudojama daugiausia.
2.4. Statybinės mašinos (mechanizmo) darbo valandos kaina – darbo kaina, įskaitant įrangos
pakeitimą, sumontavimą, išmontavimą, atskaičius pridėtinės vertės mokestį.
2.5. Statybos vadovai – statinio statybos, specialiųjų ir bendrųjų darbų vadovai.
3. Prieš pradedant pildyti statistinę ataskaitą, reikia atrinkti konkrečią reprezentatyviąją kiekvienos
grupės mašiną ar mechanizmą. Nustojus naudoti mašiną ar mechanizmą, vietoj jos (jo) reikia parinkti
techninėmis ir kitomis savybėmis panašią mašiną ar mechanizmą.
4. Statistinės ataskaitos I skyriaus 3 skiltyje nurodomos statybos įmonės balanse esančių arba
išsinuomotų statybinių mašinų ir mechanizmų, naudojamų tik šalies teritorijoje statomiems statiniams, darbo
valandos kainos. Specializuotos įmonės (mechanizacijos, žemės darbų), besiverčiančios mašinų ir
mechanizmų nuoma, nurodo kainą, kuria išnuomoja mašiną ar mechanizmą kitoms statybos įmonėms.
Ir vienu ir kitu atveju į statistinę ataskaitą įrašoma mašinos ar mechanizmo darbo valandos kaina.
5. Statistinės ataskaitos I skyriaus 4 skiltyje nurodomas trumpas kiekvienos atrinktos
reprezentatyviosios mašinos ar mechanizmo aprašymas. Pildymo pavyzdys pateiktas lentelėje.

2

Kodas

1
50

200

Mašinų ir mechanizmų grupių
pavadinimas
2
Statybinės mašinos traktorių
iki 132 kW (180 AG)
galingumo bazėje
Krovininės automašinos iki 6 t
keliamosios galios

Darbo valandos
kaina (be PVM),
EUR, ct
3

Trumpas reprezentatyviųjų mašinų ir
mechanizmų aprašymas
4
Buldozeris 79 kW (108 AG)

Keliamoji galia 4,5 t

6. Statistinės ataskaitos II skyriuje nurodomas statybos įmonės pagrindinės ekonominės veiklos
darbuotojų (statybos vadovų ir darbininkų) ataskaitinio mėnesio vidutinis valandos bruto darbo užmokestis ir
pridėtinės išlaidos. Vidutinis valandos bruto darbo užmokestis skaičiuojamas ataskaitinio laikotarpio bruto
darbo užmokestį dalijant iš per tą laikotarpį faktiškai dirbtų valandų skaičiaus.
7. Statistinės ataskaitos III skyriuje ataskaitinių metų sausio mėn. nurodamas ankstesnių metų
statybos įmonės vidutinis darbuotojų (statybos vadovų ir darbininkų) skaičius.
8. Statistinės ataskaitos IV 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.

