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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009
dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB,
Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos
statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų
statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2015/759 (Ol 2015 L 123, p. 90).
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).

STATISTINIO
TYRIMO RŪŠIS,
APIMTIS IR
TIKSLAS

Atrankinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo žemės ūkio bendrovės ir įmonės, gaminančios žemės ūkio
produkciją.
Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis ketvirtis.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informacija apie žemės
ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainas ir jų pokyčių
indeksus.

STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO
LAIKAS IR VIETA

Spalio mėn. leidinyje „Lietuvos Žemės ūkis“;
lapkričio mėn. Lietuvos statistikos metraštyje;
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO
PAREIGA

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad
juridiniai asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios
statistikos darbų programai įgyvendinti.

STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS

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.“

STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO
TVARKOS
PAŽEIDIMAS

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 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMYBOS REIKMĖMS ĮSIGYTŲ PREKIŲ IR
PASLAUGŲ STATISTINEI ATASKAITAI ŽŪ-20 (KETVIRTINEI) PILDYTI

1. Įsigytų prekių vertė nurodoma be pridėtinės vertės mokesčio.
2. Žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinės ataskaitos ŽŪ-20
(ketvirtinės) 05 eilutėje nurodomas kuro panaudojimas tik šiltnamiams ir kitiems žemės ūkio paskirties
pastatams šildyti.
3. Veikliosios medžiagos procentas mineralinėse trąšose:
Trąšoje yra P2O5 (%)

Trąšoje yra N (%)
Amonio salietra

ne mažiau kaip 34–35

Paprastas superfosfatas

ne mažiau kaip 19,5

Karbamidas

46

Granuliuotas
superfosfatas

20

Kalio salietra

N-14, kalio 38

Dvigubas superfosfatas

45–50

Amonio sulfatas

16–20,5
Trąšoje yra K2O (%)

Trąšoje yra (%)

Kalio chloridas

52–60

Sudėtinės trąšos

Kalio druska

ne mažiau kaip 10

Nurodomas trąšų veikliosios medžiagos santykis
(NPK)

Kalio sulfatas

45–50

Kalimagnezija

28: MgO–9

4. Kombinuotieji pašarai – pašarinių žaliavų mišiniai su priedais ar be jų, vartojami kaip visaverčiai
pašarai ar pašarų papildai ūkinės paskirties gyvūnams:
4.1. mineraliniai papildai – mineralinių pašarų mišiniai, turintys ne mažiau kaip 40 proc. žalių pelenų;
4.2. pieno pakaitalai – gyvūnų jaunikliams skirti kombinuotieji pašarai, kurių maistinės savybės
panašios į natūralaus pieno. Jie gali būti visaverčiai ir papildai;
4.3. baltyminiai vitamininiai papildai – pašarų mišiniai, sudaryti iš baltymingų (mineralinių) pašarinių
medžiagų, vitaminų, mikroelementų ir kitų pašarų priedų;
4.4. pašarų papildai – pašarų mišiniai, turintys daug naudingų medžiagų ir naudojami ūkinės paskirties
gyvūnų paros daviniui papildyti derinant juos su kitais pašarais.
5. Visaverčiai pašarai – suderinti pašarų mišiniai, atitinkantys ūkinės paskirties gyvūnų paros davinį.

