
TRUMPAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS PRODUKCIJOS STATISTINIŲ 
PROGNOZIŲ PARENGIMO APRAŠAS  

Tyrimo tikslas  

Atlikti trumpalaikes žemės ūkio augalų naujo derliaus ir gyvulių skerdimo prognozes ataskaitiniais 
metais ir pateikti Statistikos departamentui nurodytais terminais. 

Teisinis pagrindas 

ŽŪM 2010-04-23 įsakymu Nr. 3D-381 patvirtintoje „Žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo raidos 
eksperimentinės (socialinės) plėtros 2010 metais darbų programoje“; 

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 543/2009 dėl 
augalininkystės statistikos, panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 837/90 ir (EEB) Nr. 959/93 
(OL 2009 L 167, p. 1); 

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/2008 dėl 
gyvulių ir mėsos statistikos, panaikinantis Tarybos direktyvas 93/23/EEB, 93/24/EEB ir 93/25/EEB (OL 
2008 L 321, p. 1); 

2004 m. spalio 26 d. Komisijos sprendimas 2004/760/EB, nustatantis išsamias Tarybos direktyvos 
93/23/EEB taikymo taisykles, reglamentuojančias kiaulių populiacijos ir gamybos statistinius tyrimus 
(OL 2004 L 337, p. 59); 

2004 m. spalio 26 d. Komisijos sprendimas 2004/761/EB, nustatantis išsamias Tarybos direktyvos 
93/24/EEB taikymo taisykles, reglamentuojančias galvijų populiacijos ir gamybos statistinius tyrimus 
(OL 2004 L 337, p. 64); 

“Oficialiosios statistikos 2012 m. darbų programa”, patvirtinta Statistikos departamento 
generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. DĮ-279.  

Taikomi klasifikatoriai 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos departamento 
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877). 

Tiriamosios populiacijos ūkių aprėptis, vertinami parametrai  

Visų nuosavybės formų šalies ūkiai, turintys žemės ūkio augalų pasėlių plotus, gyvulius, auginantys 
augalininkystės ir gaminantys gyvulininkystės produkciją.  

Pagrindiniai statistiniai rodikliai 

Įvertinama naudojamos žemės ūkio augalų pasėlių plotas, derlius taip pat žemės ūkio augalų 
derlingumas. Įvertinama statistiniai rodikliai gyvulių skaičius bei gyvulininkystės produkcija. 

Tyrimo metodas, duomenų šaltiniai 

Tai – ištisinis statistinis tyrimas. Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos statistinių 
prognozių vertinimui naudojami duomenų šaltiniai:  

1) Statistikos departamente rengiama informacija apie žemės ūkio augalų derliaus statistinė 
ataskaita; gyvulių ir paukščių supirkimo bei skerdimo ataskaita; gyvulininkystės produktų gamybos 
statistinė ataskaita; 

2) Nacionalinės mokėjimo agentūros rengiama informacija apie pasėlių plotų deklaracijas;  

3) Lietuvos žemdirbystės instituto rengiama informacija apie grūdinių augalų derlingumo 
prognozės bei gamtinių sąlygų įtakos grūdinių augalų derlingumui vertinimas; 

4) Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro rengiama ūkinių gyvūnų registro statistinė informacija. 

Vartotojams pateikiami rezultatai 

Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos statistinių prognozių vertinimo duomenys 
pateikiami Statistikos departamentui, Žemės ūkio ministerijai. Augalininkystės ir gyvulininkystės 
produkcijos statistinių prognozių rezultatai skelbiami leidinyje „Lietuvos žemės ir maisto ūkis“ ir 
Statistikos departamento, Eurostato interneto svetainės rodiklių duomenų bazėse. 
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