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INFORMACIJA DĖL ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS SUPIRKIMO
STATISTINIO TYRIMO (STATISTINĖ ATASKAITA ŽŪS-12 (METINĖ)
TEISINIS STATISTINIO 2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004
TYRIMO PAGRINDAS dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas,

3 skyrius, 42 tomas, p. 290), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio
3 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/280 (OL 2019 L 47, p.7).
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie vidutines
TIKSLAS, RŪŠIS IR
metines gyvulių ir paukščių supirkimo kainas ir jų pokyčių indeksus, apie gyvulių ir
APIMTIS
paukščių skerdimo statistinius rodiklius per metus, apie paskerstų gyvulių ir

paukščių mėsos išeigos koeficientą.
Ištisinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinę ataskaitą pildo mėsos perdirbimo įmonės, cechai ir skerdyklos, išskyrus
tas, kurios teikia tik skerdimo paslaugas.
STATISTINĖS
Birželio mėnesį oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
DUOMENŲ
nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti
PATEIKIMO PAREIGA teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis,

įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius
duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas.
Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens
duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal
kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos
Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS DUOMENŲ
APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos
tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis.“
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS
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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, 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.

