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Tyrimo tikslas  

Pagal nustatytą metodiką skaičiuoti žemės ūkio ir papildomos jos veiklos produkciją vertine 
išraiška, sukurtą pridėtinę vertę, iš žemės ūkio veiklos gautas pajamas ir pateikti nustatytu laiku Europos 
Bendrijos Statistikos organizacijai, nacionalinių sąskaitų sudarymui, žemės ūkio ir kaimo plėtros analizei.   

Teisinis pagrindas 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009, 
2008, Nr. 81-3174). 

2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės 
ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 290) su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 3 d. nutarimas NR. 1218 „Dėl atskaitomybės už 
Europos Bendrijų nuosavus išteklius paskirstymo valstybės institucijoms ir įstaigoms patvirtinimo”, 
kuriuo Žemės ūkio ministerija paskirta atsakinga už žemės ūkio ekonominių sąskaitų sudarymą pagal ES 
reikalavimus.  

„Oficialiosios statistikos 2011 m. darbų programa“, patvirtinta Statistikos departamento generalinio 
direktoriaus 2010m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-272.  

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  

Įvertinama žemės ūkio produkcijos apimtis, visų šalyje pagamintų per ataskaitinius metus prekių ir 
paslaugų, neatskiriamų antrinių ne žemės ūkio veiklų produkcija, tarpinio vartojimo išlaidos, sukurta 
pridėtinė vertė bei iš žemės ūkio veiklos gautos pajamos gamintojų ir bazinėmis n ir n-1 metų kainomis. 
Įvertinama žemės ūkio produktų gamybos vieneto vertė, įskaitant subsidijas ir be subsidijų. Ūkių aprėptis: 
ūkininkų ir šeimos ūkiai, žemės ūkio bendrovės ir įmonės. 

Tyrimo metodas, duomenų šaltiniai 

Tai ištisinis tyrimas. Žemės ūkio ekonominių sąskaitų sudarymui naudojami duomenų šaltiniai:  

1) Statistikos departamente rengiama informacija apie žemės ūkio produkcijos gamybą, jos 
panaudojimą, supirkimo kainas, natūrinius žemės ūkio produktų balansus; 

2) Žemės ūkio ministerijos suvestinė žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių oficialiosios 
statistikos formos ir duomenys apie tiesiogines išmokas; 

3) Lietuvos banko informacija apie suteiktas paskolas žemės ūkio veiklai ir sumokėtas palūkanas;  

4) Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto rengiama informacija ūkių apskaitos duomenų tinklo 
tyrimo pagrindu. 

Vartotojams pateikiami rezultatai 

Žemės ūkio ekonominės veiklos rūšies produkcijos, tarpinio vartojimo, pridėtinės vertės galutinių 
metinių skaičiavimų statistiniai duomenys pateikiami Statistikos departamentui, Žemės ūkio ministerijai. 
Žemės ūkio ekonominių sąskaitų rezultatai skelbiami leidinyje „Lietuvos žemės ir maisto ūkis“, skelbiami 
Statistikos departamento, Eurostato interneto svetainės rodiklių duomenų bazėse. 

Informacijos pateikimo vartotojams laikas 

Eurostatui pateikiama rugsėjo 30 d. Statistinės informacijos skelbimo terminas gruodžio 12 d. 
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