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INFORMACIJA DĖL GYVULIŲ SKAIČIAUS IR GYVULININKYSTĖS
PRODUKTŲ GAMYBOS STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA ŽŪP-24 (SUTRUMPINTA (METINĖ)
TEISINIS STATISTINIO 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
TYRIMO PAGRINDAS Nr. 1165/2008 dėl gyvulių ir mėsos statistikos, panaikinantis Tarybos direktyvas

93/23/EEB, 93/24/EEB ir 93/25/EEB (OL 2008 L 321, p. 1), su paskutiniais
pakeitimais padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 1350/2013 (OL 2013 L 351, p. 1).
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti informaciją apie gyvulių ir
TIKSLAS, RŪŠIS IR
paukščių skaičių, realizuotų skersti gyvulių ir paukščių svorį, primelžto pieno,
APIMTIS
prikirptos vilnos, surinktų kiaušinių kiekį. Statistinio tyrimo rezultatai naudojami

skaičiuojant metinę gyvulininkystės produktų gamybą, taip pat sudarant žemės
ūkio ekonomines sąskaitas.
Ištisinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.

Statistinę ataskaitą pildo gyvulius ir paukščius auginančios įmonės, įstaigos ir
organizacijos, kurių pagrindinė veikla nėra žemės ūkis.
STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA

Birželio mėn. informaciniame pranešime „Gyvulininkystės produktų gamyba“;
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
DUOMENŲ PATEIKIMO nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti
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 SKAIČIAUS IR GYVULININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBOS
STATISTINEI ATASKAITAI ŽŪP-24 (SUTRUMPINTAI (METINEI) PILDYTI
1. Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos ŽŪP-24 (sutrumpintos metinės) statistinės
ataskaitos (toliau – ataskaita) statistiniai duomenys pateikiami ataskaitiniu laikotarpiu, išskyrus gyvulių,
paukščių, bičių šeimų, triušių skaičių, kurie nurodomi ataskaitinio laikotarpio sausio 1 d.
2. Ataskaitos I skyriuje gyvuliai, paukščiai, triušiai ir bičių šeimos yra surašomi sausio 1 d.:
2.1. 03–14 eil. gyvuliai, kuriems gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinio
tyrimo momentu suėjo lygiai metai, priskiriami grupei nuo vienų iki dvejų metų;
2.2. 11 eil. nurodomos dvejų metų ir vyresnės telyčios, įskaitant veršingas. Jei telyčia iki gruodžio 31 d.
apsiveršiavo, ji priskiriama melžiamų karvių grupei ir įrašoma į 12 eil.;
2.3. 13 eil. nurodomos karvės, dėl savo veislės ar ypatingų savybių laikomos tik dėl veršelių ir kurių
pienas nenaudojamas maistui ar perdirbti. Tai mėsinės arba mišrūnės karvės, kurių pagrindinė paskirtis – vesti
veršelius mėsai;
2.4. 14 eil. nurodomos kitos skersti auginamos karvės ir visos kitos karvės, neįrašytos į melžiamų ir
žindenių karvių grupę;
2.5. 21 eil. nurodomi paršeliai, kurių gyvasis svoris mažesnis kaip 20 kg, arba jaunesni kaip 2 mėnesių;
2.6. 22 eil. nurodomi paršeliai, kurių gyvasis svoris didesnis negu 20 kg, bet mažesnis negu 50 kg,
arba nuo 2 iki 4 mėn. amžiaus;
2.7. 23–25 eil. – tai mėsai auginamos kiaulės, kurių gyvasis svoris didesnis kaip 50 kg, įskaitant
išbrokuotas paršavedes ir kuilius. Penimos kiaulės skirstomos pagal svorį arba pagal amžių;
2.8. 26 eil. nurodomi veisliniai kuiliai;
2.9. 27 eil. įrašomos veislinės kiaulės, apsiparšiavusios daugiau negu vieną kartą;
2.10. 28 eil. nurodomos veislinės kiaulės, apsiparšiavusios pirmą kartą;
2.11. 29 eil. įrašomos sukergtos jaunos kiaulaitės prievaisiui vesti;
2.12. 30 eil. nurodomos 50 kg ir didesnio svorio pakaitinės kiaulaitės, kurios dar nėra sukergtos;
2.13. 35 eil. nurodomas visas turimų avių, avinų ir ėriukų skaičius;
2.14. 36 eil. nurodomos visos apsiėriavusios ir išbrokuotos avys, įskaitant vienų metų ir vyresnes
jaunikles;
2.15. 41 eil. nurodomos ožkų patelės, turėjusios jauniklių, įskaitant vienų metų ir vyresnes jaunikles
ir išbrokuotas ožkas;
2.16. 45 eil. visas turimų arklių, skirtų žemės ūkio darbams dirbti, kumelių ir kumeliukų skaičius;
2.17. 46 eil. trejų metų ir vyresnės kumelės veislei ir ūkio darbams dirbti;
2.18. 51–57 eil. įrašomas visų turimų paukščių rūšių skaičius (suaugę paukščiai ir jaunikliai). 57 eil.
nurodomi stručiai, perlinės vištos, putpelės ir kiti paukščiai;
2.19. 70 eil. įrašomas triušių patinų, patelių ir jauniklių skaičius.
3. Ataskaitos II skyriuje nurodoma gyvulininkystės produktų gamyba per ataskaitinį laikotarpį:
3.1. 01 eil. nurodomas visas pieno, primelžto per metus iš visų turimų karvių, skirto parduoti
perdirbimo įmonėms, turguje, sunaudoto maistui, gyvuliams girdyti, kiekis. Į bendrą pieno kiekį įskaitomi
pieno nuostoliai jį saugant, transportuojant;
3.2. 02 eil. nurodomi visų paukščių kiaušiniai, surinkti per metus, įskaitant įskilusiu lukštu, sudužusius
ir panaudotus perinti;
3.3. 04 eil. nurodomas per metus prikirptos vilnos kiekis, įskaitant ir vilną savo reikmėms.
4. Ataskaitos III skyriuje nurodomas gyvulių ir paukščių skaičius per ataskaitinį laikotarpį:
4.1. 01 eil. nurodomas gyvulių ir paukščių skaičius ataskaitinių metų pradžioje;
4.2. 01 eil. 2 skiltyje nurodomas melžiamų ir žindenių karvių skaičius ataskaitinio laikotarpio sausio 1 d.;
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4.3. 02 eil. ataskaitos atitinkamose skiltyse nurodoma atvesta iš ūkiui priklausančių gyvulių gyva
prievaisa, įskaitant tą prievaisą, kuri tą pačią dieną krito, buvo parduota, paskersta arba kitaip netekta.
Neįskaitoma atvesta negyva prievaisa, gautas arba pirktas iš kitur einamųjų metų gimimo prieauglis;
4.4. 03 eil. ataskaitos 2 skiltyje nurodomos apsiveršiavusios telyčios, pervestos į melžiamų karvių
grupę. Įskaitomos ir tos melžiamos telyčios, kurios atvedė negyvą veršelį;
4.5. 08, 09 eil. nurodomas realizuotas skersti gyvulių ir paukščių skaičius ir jų svoris, parduotas mėsos
perdirbimo įmonėms, turguje, paskerstas savo ūkyje, įskaitant ir priverstinius skerdimo atvejus, jeigu jų mėsa
buvo sunaudota maistui;
4.6. 12, 13 eil. nurodomas parduotas, išmainytas, perduotas kitoms žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms,
ūkininkų ir šeimos ūkiams ar netektas gyvulių ir paukščių kiekis ir jų svoris (įskaitant gyvulių ir paukščių
eksportą);
4.7. 14 eil. įrašomi visi kritę gyvuliai ir paukščiai, įskaitant ir jauniklius, atvestus ataskaitiniu
laikotarpiu. Šiose eilutėse taip pat nurodomi priverstinai papjauti gyvuliai ir paukščiai, jeigu jų mėsa netinkama
maistui arba yra sušerta žvėreliams;
4.8. 16 eil. nurodomas gyvulių ir paukščių skaičius T+1 metų pradžioje, kur T – ataskaitiniai metai.

