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TEISINIS PAGRINDAS

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).
2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 617/2008, kuriuo nustatomos
išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl prekybos
perinti skirtais kiaušiniais ir ūkiuose auginamais paukščių jaunikliais standartų
(OL 2008 L 168, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. rugsėjo 23 d.
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 939/2011 (OL 2011 L 248, p. 1).

STATISTINIO TYRIMO Ištisinis statistinis tyrimas.
RŪŠIS, APIMTIS IR
Perinti skirtų kiaušinių ir išperintų paukščių jauniklių skaičiaus ir užsienio prekybos
TIKSLAS
statistinę ataskaitą pildo veislininkystės įmonės, užsiimančios paukščių perinimu.

Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir pateikti statistinę informaciją apie perinti
skirtų kiaušinių, padėtų į inkubatorių, ir išperintų paukščių jauniklių skaičių bei
užsienio prekybą paukščių jaunikliais.
STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA

Spalio mėn. – leidinyje „Lietuvos žemės ūkis“;
Metiniai rodikliai – Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt birželio mėn.
ataskaitiniams metams pasibaigus.

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 PERINTI SKIRTŲ KIAUŠINIŲ IR IŠPERINTŲ
PAUKŠČIŲ JAUNIKLIŲ SKAIČIAUS IR UŽSIENIO PREKYBOS STATISTINEI
ATASKAITAI ŽŪ-15 (MĖNESINEI) PILDYTI
1. Perinti skirtų kiaušinių ir išperintų paukščių jauniklių skaičiaus ir užsienio prekybos statistinę
ataskaitą ŽŪ-15 (mėnesinę) (toliau – statistinė ataskaita) pildo veislininkystės įmonės, kuriose gaminami
kiaušiniai, iš kurių perinami įvairios paskirties arba veisliniai jaunikliai.
2. Statistinės ataskaitos I skyriuje nurodomi tėvų ir protėvių pulko paukščių (veislei) ir įvairios
paskirties jaunikliams perinti skirti kiaušiniai, padėti į inkubatorių ataskaitinį mėnesį. 03 eilutėje nurodomi
įvairios paskirties kiaušiniai, padėti į inkubatorių ataskaitinį mėnesį, iš kurių išperinti jaunikliai bus skirti
vartoti.
3. Statistinės ataskaitos II skyriuje nurodomi paukščių jaunikliai, kurie buvo išperinti įmonėje
ataskaitinį mėnesį. Išperintų naminių paukščių jaunikliai klasifikuojami pagal rūšį.
4. Viščiukai – gyvi naminiai paukščiai, skirstomi pagal šias kategorijas:
4.1. tėvų pulko viščiukai – viščiukai, skirti įvairios paskirties viščiukų gamybai;
4.2. protėvių pulko viščiukai – viščiukai, skirti veislei;
4.3. įvairios paskirties viščiukai – viščiukai, priklausantys vienam iš išvardytų tipų:
4.3.1. mėsiniai viščiukai – viščiukai, auginami mėsai ir pjaunami išauginti iki atitinkamo svorio;
4.3.2. dėsliosios – dėsliųjų veislių vištelės, dedančios vartoti skirtus kiaušinius;
4.3.3. mišrios paskirties viščiukai – viščiukai, auginami mėsai ir kiaušinių gamybai.
5. Statistinės ataskaitos III skyriuje pateikiamas prekybos paukščių jaunikliais importas ir eksportas
iš Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos šalių.

