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Pateikiama iki 20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

Pateikia juridiniai vienetai, teikiantys paslaugas ūkio subjektams.
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gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

Prieš pildydami statistinę ataskaitą perskaitykite
paaiškinimus (statistinės ataskaitos 2 priedas).
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I. ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTŲ REPREZENTATYVIŲJŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil. nr.

Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų
grupės kodas pagal CPA 2008
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Reprezentatyviosios paslaugos
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Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA 2008).

1 967377 517489

Juridinio vieneto
(juridinio arba fizinio
asmens) kodas

KA-04 (ketvirtinė)
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Ūkio subjektams suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų eilės numeris

Pasikeitimo priežastys

Atsakymą žymėti ženklu X

Kaina pasikeitė dėl:
paslaugos kokybės (jeigu įmanoma, nurodyti, kiek
procentų padidėjo ar sumažėjo kaina dėl kokybės
pagerėjimo ar pablogėjimo)

ketv.

II. INFORMACIJA APIE KAINŲ PASIKEITIMO PRIEŽASTIS
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pablogėjimo

padidėjimo
transporto išlaidų
sumažėjimo
padidėjimo
euro ir užsienio valiutos santykio
sumažėjimo
taikytų nuolaidų
sutarties ar jos sąlygų pasikeitimo
kitų svarbių priežasčių (nurodyti):

2 967377 517518
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Juridinio vieneto
(juridinio arba fizinio
asmens) kodas

KA-04 (ketvirtinė)
ketv.

III. PASTABOS

IV. KLAUSIMAI DĖL STATISTINIŲ DUOMENŲ SKELBIMO

Ar sutinkate, kad Jūsų įmonės suteiktų paslaugų kainos būtų skelbiamos?

Taip

Ne

Ar sutinkate, kad Jūsų įmonės suteiktų paslaugų kainų pagrindu apskaičiuoti
kainų indeksai ir pokyčiai būtų skelbiami?

Taip

Ne

val.

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:

min.

Pildoma II ketv. statistinėje ataskaitoje.
Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Juridinio vieneto
vadovas arba
jo įgaliotas asmuo,
fizinis asmuo

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Faksas)

(Telefonas)

(El. paštas)

Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4699, faks. (8 5) 219 7176, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, V. Krėvės pr. 116, 50313
Kaunas. Pasiteirauti: tel. (8 37) 312 533, faks. (8 37) 312 348, 312 400, el. p. kaunas@stat.gov.lt;
Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121
Klaipėda. Pasiteirauti: tel. (8 46) 340 862, faks. (8 46) 340 812, 340 850, el. p. klaipeda@stat.gov.lt;
Panevėžio, Utenos apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Panevėžio skyriui, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys.
Pasiteirauti: tel. (8 45) 467 841, faks. (8 45) 463 941, 460 246, el. p. panevezys@stat.gov.lt;
Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 421 591, faks. (8 41) 525 010, el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4705, 236 4700, 236 4717, faks. (8 5) 236 4666, 236 4791,
el. p. ka-04-ketvirtine@stat.gov.lt.

7 967377 517544

