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STATISTINIO
Ištisinis statistinis tyrimas.
TYRIMO
Statistinę ataskaitą pildo mėsos perdirbimo įmonės, cechai ir skerdyklos.
RŪŠIS, APIMTIS Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
IR TIKSLAS
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie vidutines
metines gyvulių ir paukščių supirkimo kainas ir jų pokyčių indeksus, apie gyvulių ir
paukščių skerdimo statistinius rodiklius per metus, apie paskerstų gyvulių ir paukščių
mėsos išeigos koeficientą.
STATISTINĖS Spalio mėn. leidinyje „Lietuvos žemės ūkis“
INFORMACIJOS Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis, nustatanti, kad juridiniai
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos darbų
programai įgyvendinti.
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai
statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios
statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika
susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“
────────
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PAAIŠKINIMAI GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ SUPIRKIMO BEI SKERDIMO STATISTINEI
ATASKAITAI ŽŪS-12 (METINEI) PILDYTI
1. Gyvulių ir paukščių supirkimo bei skerdimo statistinę ataskaitą ŽŪS-12 (metinę) (toliau –
ataskaita) turi pateikti visos mėsos perdirbimo įmonės ir cechai, superkantys gyvus gyvulius ir juos
skerdžiantys; taip pat žemės ūkio įmonės, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, pačios
auginančios gyvulius ir paukščius ir skerdžiančios juos savo skerdyklose.
2. Gyvasis svoris – gyvų gyvulių ir paukščių svoris, nustatomas sveriant gyvulius ir paukščius prieš
skerdimą, atėmus skrandžio ir žarnų turinį, kuris sudaro 3 procentus bendros jo masės.
3. Gyvulio skerdena – visas paskersto gyvulio kūnas, nuleidus kraują, išdarinėjus ir nulupus odą, be
galvos, be kojų, be krūtinės ląstos ir pilvo ertmės organų (be inkstų, be inkstų riebalų ir pilvo riebalų), be
lyties organų bei prie jų esančių rišamųjų audinių ir be tešmens ar tešmens riebalų.
4. Ataskaitos I skyriuje pateikiami šie ataskaitinių metų statistiniai duomenys (toliau – duomenys):
4.1. 010 eil. pateikiami duomenys apie 3 mėn. amžiaus, 140–180 kg gyvojo svorio veršelius;
4.2. 060 eil. pateikiami duomenys apie bent vieną kartą apsiveršiavusių galvijų pateles;
4.3. 041 eil. pateikiami duomenys apie vyresnių nei 3 metų amžiaus kastruotų galvijų patinus.
5. Ataskaitos II skyriuje pateikiami šie duomenys (kilogramais):
5.1. 3 skiltyje pateikiamas I kategorijos subproduktų svoris. I kategorijos subproduktai yra:
kepenys, smegenys, širdis, liežuviai, inkstai.
5.2. 4 skiltyje pateikiamas II kategorijos subproduktų svoris. II kategorijos subproduktai yra:
didysis skrandis, skrandis, plaučiai, galva, blužnis, tešmuo.
5.3. 5 skiltyje pateikiamas riebalų svoris. Lydyti riebalai turi būti perskaičiuoti į nelydytus riebalus.
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