ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTŲ PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSŲ
REVIZAVIMO TVARKA
Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai (toliau − PKI) sudaromi kiekvieną
ketvirtį ir statistinė informacija skelbiama 78 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus. Ataskaitinio
ketvirčio paskelbta statistinė informacija yra išankstinė ir gali būti revizuota. Ankstesnio ketvirčio
revizuota statistinė informacija skelbiama kartu su kito ataskaitinio ketvirčio statistine informacija
78 darbo dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.
Revizavimo tikslas – pateikti vartotojams statistinę informaciją, atitinkančią tikslumo,
savalaikiškumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus.
PKI yra revizuojami pagal patvirtintą statistinės informacijos revizijų kalendorių.
Dabartinė tvarka yra taikoma nuo 2008 m.
Atsakingas skyrius: Kainų statistikos skyrius.
Kontaktinis asmuo: Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Viselgaitė,
tel. (8 5) 236 4700, el. p. rita.viselgaite@stat.gov.lt.
Revizavimo priežastys
Pagrindinė PKI revizavimo priežastis – pirminių statistinių duomenų, naudojamų statistinio
rodiklio reikšmei apskaičiuoti, papildymas, tikslinimas bei pastebėtos klaidos.
Metodai
Įmonės ataskaitinį ketvirtį statistinėje ataskaitoje KA-04 gali papildyti, patikslinti, pataisyti
ankstesnio ketvirčio perduotus kainų duomenis. Gauti papildyti, patikslinti, pataisyti ankstesnio
ketvirčio duomenys naudojami PKI perskaičiuoti. Taikant Laspeireso formulę elementarieji kainų
indeksai yra agreguojami į aukštesnio lygio kainų indeksus ir gaunami ankstesnio ketvirčio
patikslinti PKI.
Detalumas ir cikliškumas
Revizuota statistinė informacija skelbiama kiekvieną ketvirtį pagal EVRK 2 red. klasių (4
ženklų), grupių (3 ženklų), skyrių (2 ženklų) ir sekcijų lygiu.
Palyginamumas
Palyginamos PKI laiko eilutės skelbiamos nuo 2007 m. I ketvirčio pagal šias EVRK 2 red.
ekonominės veiklos rūšis:
49.4 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla,
49.5 Transportavimas vamzdynais,
52.1 Sandėliavimas ir saugojimas,
52.24 Krovinių tvarkymas,
53.1 Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla,
53.2 Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla,
61 Telekomunikacijos,
62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla,
63.1 Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla;
interneto vartų paslaugų veikla,
69 Teisinė ir apskaitos veikla,
70.2 Konsultacinė valdymo veikla,
69+70.2 Teisinė ir apskaitos veikla; konsultacinė valdymo veikla
71 Architektūrinė ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė,
73 Reklama ir rinkos tyrimas,
78 Įdarbinimo veikla,

80 Apsaugos ir tyrimo veikla,
81.2 Valymo veikla.
Palyginamos PKI laiko eilutės skelbiamos nuo 2011 m. I ketvirčio pagal šias EVRK 2 red.
ekonominės veiklos rūšis:
51 Oro transportas,
52.29 Kita transportui būdingų paslaugų veikla.
Revizijų kalendorius
Patvirtintas einamųjų metų planinių statistinių rodiklių revizijų kalendorius yra skelbiamas
Oficialiosios statistikos portale:
Skelbiant ataskaitinio ketvirčio statistinę informaciją, ataskaitinio ketvirčio PKI yra
išankstiniai, ankstesnio ketvirčio – patikslinti.
Rezultatų skelbimas vartotojams
Revizuoti PKI skelbiami pranešimuose spaudai „Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų
pokyčiai“, Oficialiosios statistikos portalo, Eurostato duomenų bazėje.

