
Forma patvirtinta Statistikos departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio  
direktoriaus 2009 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. DĮ-108 

 
BANDOMOJO ŽEMĖS ŪKIO SURAŠYMO LAPAS  

 
_______________ 

(Užpildymo data) 
 

Ūkio identifikavimo sąlyginis kodas           
Ūkio valdos kodas           
Vardas 
Pavardė 
Įmonės pavadinimas 
 
Įmonės kodas registre            
Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)       

Savivaldybė 
Seniūnija 
Vietovė 
Gatvė 
Namas    Butas     

Adresas 

Telefono numeris           
Savivaldybė                                             Savivaldybės kodas   
Seniūnija Ūkio centro 

adresas 
Vietovė 

 
 
I. ŪKIO DUOMENYS (atsakymą pažymėti X) 

 

      

Ar ūkio žemė ir (ar) ūkiniai gyvūnai yra keliose savivaldybėse? taip  ne  į 1 klausimą
 
 

Jei taip, nurodykite bandomojo surašymo papildomų lapų skaičių (užpildytų priedų Nr. 2, skaičių)  
 
 
1. Bandomojo surašymo lapo neužpildymo priežastys  
 

1.1. Nevykdo veiklos (nutraukė žemės ūkio veiklą, likviduotas, bankrutavęs, žemė parduota, dovanota ir pan.).  
  

1.2. Laikinai nutraukė veiklą, ketindamas ją atnaujinti (žemė išnuomota, ūkininkaujantis asmuo serga, naujakuriai ir pan.).  
  

1.3. Nerastas.  
 

1.4. Kita   Nurodyti          
 
2. Ūkio kategorija:  
 

įregistruotas ūkininko ūkis  1  valstybės įmonė  6 
       

šeimos ūkis   2  savivaldybės įmonė  7 
       

žemės ūkio bendrovė  3  kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)  8 
       

ūkinė bendrija  4  individuali įmonė  9 
       

akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė  5  kita įmonė (viešoji įstaiga, valstybės biudžetinė įstaiga ir kt.)  10 
 

 
3. Ūkininkaujantis asmuo yra:   4. Ūkio valdytojas yra:  
       

fizinis asmuo  1  ūkininkaujantis asmuo  1 
       

fizinių asmenų grupė  2  ūkininkaujančio asmens sutuoktinis  2 
       

juridinis asmuo  3  ūkininkaujančio asmens šeimos narys  3 
       

    administratorius  4 
 
 

Pateikiama: iki birželio 30 d. 

Statistikos departamento prie LRV  
teritorinei statistikos įstaigai 

Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas 

Pateikia: ūkininkų ir šeimos ūkiai, žemės ūkio  
bendrovės ir įmonės 

Bandomojo žemės ūkio surašymo lapo forma skelbiama 
interneto svetainėje http://www.stat.gov.lt 
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taip  (1) ne  (2)  5. Ar ūkyje suvartojama daugiau kaip 50 proc. savo 
pagamintos produkcijos? (pildo tik ūkininkų ir šeimos ūkiai)        
        

6. Ar ūkis yra mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje? taip  (1) ne  (2)  
        

7. Ar tvarkoma ūkio veiklos buhalterinė apskaita? taip  (1) ne  (2)  
        

8. Ar esate kooperatyvo narys? taip  (1) ne  (2) į II skyrių 
 
 

8.1. Jei taip, kelių kooperatyvų narys esate? (įrašykite skaičių)  
 
 
II. ŪKIO ŽEMĖ (įrašyti plotą hektarais, šimtosios dalies tikslumu; 1 ha = 100 arų) 
 
9. Ūkio žemė (jei ūkio žemė yra skirtingose savivaldybėse, pildyti tiek bandomojo žemės ūkio surašymo papildomų lapų  

(2 priedas), keliose papildomose savivaldybėse yra ūkio žemė) 
 
………………………………………… 
(savivaldybės pavadinimas) 

Rodiklio pavadinimas Eil. nr. 

Namų 
valdoje  

Ūkio žemėje  
(be namų valdos), 
iš viso 

 
................ 
seniūnija 

 
................ 
seniūnija 

 
................ 
seniūnija 

 
................ 
seniūnija 

A B 1 2 3 4 5 6 
Ariama žemė (202 ir 205 eil. suma) 100       
Kultūrinės ganyklos (5 metų ir senesnės) 101 X      

iš jų nenaudojamos gyvuliams ganyti, žaliajam 
pašarui ar šienui gauti, už kurias mokamos 
išmokos 102 X      

Natūralios pievos ir ganyklos 103 X      
iš jų nenaudojamos gyvuliams ganyti, žaliajam 
pašarui ar šienui gauti, už kurias mokamos 
išmokos 104 X      

Sėklavaisiai ir kaulavaisiai 105       
iš jų jauni sodiniai 106       

 Uogos 107       
iš jų jauni sodiniai 108       

Riešutmedžiai 109       
Medelynai  110       

audimui, pynimui ir kt.  111       Kiti 
daugiamečiai 
augalai  

energetiniams tikslams 
(trumpos apyvartos medžiai)  112       

Šiltnamiai 113       
Naudojamos žemės ūkio naudmenos 
(100, 101,103, 105, 107, 109–113 eil. suma) 114       
Nenaudojamos žemės ūkio naudmenos 115       
Miškai 116 X      

iš jų miško kirtimo atžalynai 117 X      
Vandenys 118       

iš jų įžuvinti vandens telkiniai 119       
Kita žemė (žemė po pastatais, keliai, krūmynai, 
pelkės ir kitos ne žemės ūkio naudmenos) 120       
Visas žemės plotas  
(114–116, 118, 120 eil. suma) 121       
Drėkinami plotai 122 X      

iš jų drėkinti bent kartą per paskutinius 12 mėn. 123 X      
Melioruoti plotai 124 X      

 
10. Naudojamų žemės ūkio naudmenų skirstymas pagal nuosavybę 

 

Rodiklio pavadinimas Eil. nr. Naudojamos žemės ūkio naudmenos (114 eil. 1 ir 2 skl. suma) 
A B 1 

Privati žemė 130  
Nuomojama žemė 131  

iš jos nuomojama iš valstybės 132  
Kitokia nei dvi nurodytosios 133  
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11. Apsėti ir apsodinti plotai 
 
 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Namų 
valdoje 

Ūkio 
žemėje  
(be namų 
valdos) 

A B 1 2 
žieminiai 140   

Kviečiai 
vasariniai 141   

Iš bendro kviečių ploto kviečiai, 
skirti biokuro gamybai 142   

Rugiai 143   

iš jų skirti biokuro gamybai 144   

žieminiai 145   
Kvietrugiai 

vasariniai 146   

Iš bendro kvietrugių ploto 
kvietrugiai, skirti biokuro gamybai 147   

žieminiai 148   
Miežiai 

vasariniai 149   

Avižos 150   

Varpinių mišiniai 151   
Grikiai 152   

Kukurūzai grūdams 153   

Kiti javai (soros, sorgai ir kt.) 154   
Žirniai (maistiniai)  155   
Žirniai (pašariniai) 156   
Pupos ir pupelės 157   
Lubinai 158   

Vikiai 159   

Lęšiai 160   

Kiti ankštiniai (peliuškos, 
seradėlės, ankštinių augalų 
mišiniai ir kt.)  161   

pluoštui 162   
Linai 

sėmenims 163   

žieminiai 164   Rapsai 
(įskaitant 
rapsiukus) vasariniai 165   

Iš bendro rapsų ploto rapsai, 
skirti biokuro gamybai 166   

Kiti aliejiniai augalai (garstyčios, 
sojos, saulėgrąžos ir kt.) 167   
Tabakas 168   
Apyniai 169   
Kmynai 170   

Aromatiniai, medicininiai ir 
prieskoniniai augalai (kalendros, 
medetkos, čiobreliai ir kt., 
įskaitant ankstesnių metų, jei 
augalai daugiamečiai) 171   

Kiti augalai energetiniams 
tikslams (drambliažolė, 
nendriniai dryžučiai ir kt.) 172   
Kiti augalai pramonės tikslams  173   
Kiti pluoštiniai augalai (dilgėlės, 
kanapės ir kt.) 174   

ankstyvosios 175   
sėklinės (sertifikuotos) 176   Bulvės 

kitos 177   
Braškės, iš viso  178   

pramoniniam perdirbimui 179   iš 
jų tiesioginiam vartojimui 180   

 

Rodiklio pavadinimas Eil.  
nr. 

Namų 
valdoje 

Ūkio 
žemėje  
(be namų 
valdos) 

A B 1 2 
Lauko daržovės, iš viso  181   

pramoniniam perdirbimui 182   iš 
jų tiesioginiam vartojimui 183   
Gėlės ir dekoratyviniai augalai 184   
Cukriniai runkeliai  185   
iš jų skirti biokuro gamybai 186   

Pašariniai runkeliai  187   
Kiti pašariniai šakniavaisiai 
(morkos, griežčiai ir kt.) 188   
Augalai sėkloms ir daigai 189   
Kukurūzai silosui 190   
Silosiniai augalai (lubinai, pupos, 
žieminiai javai, saulėgrąžos ir kt.) 191   
Vienmetės žolės (svidrės, 
facelijos ir kt.) 192   
iš jų sėklai 193   
Kiti vienmečiai augalai žaliajam 
pašarui ir šienui 194   
iš jų ankštiniai augalai 195   

liucernos 196   
iš jų sėklai 197   

dobilai ir jų mišiniai 198   
iš jų sėklai 199   

kitos 200   

Daugia-
metės 
žolės iki 
5 metų  

iš jų sėklai 201   
Iš viso pasėliai (140, 141,143, 
145,146, 148–165, 167–178, 
181, 184, 185, 187–192, 194, 
196, 198, 200 eil. suma) 202   
   

Pūdymai 205   
iš jų pūdymai, už kuriuos 
mokamos išmokos 206   
   

Šiltnamiai  
(210 eil. 1 skl. = 113 eil. 1 skl.; 
 210 eil. 2 skl. = 113 eil. 2 skl.) 210   
iš jų prekiniai 211   

daržovės 212   

agurkai 213   

pomidorai 214   

kitos daržovės 215   
iš 
jų 

daržovės sėklai ir 
daigai 216   

gėlės ir dekoratyviniai 
augalai 217   

iš 
jų 

braškės 218   
    

Grybai, m2 220   
 

Plotas, nuo kurio gauti šiaudai, 
naudojami energetiniams 
tikslams 221   
Genetiškai modifikuotų augalų 
pasėliai 222   
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12. Sėklavaisiai ir kaulavaisiai 13. Uogos   
(pildyti, jei 105 eil. 1 skl. ir 2 skl. nurodytų sėklavaisių ir kaulavaisių plotų 
suma yra ne mažesnė kaip 0,5 ha) 

(pildyti, jei 107 eil. 1 skl. ir 2 skl. nurodytų uogų plotų suma yra  
ne mažesnė kaip 0,5 ha) 

 
 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Ūkio žemėje ir namų 
valdoje esantis plotas 

A B 1 

Obelys 225  

Kriaušės 226  

Slyvos 227  

Vyšnios, trešnės 228  

Svarainiai 229  

Kiti  230  

Iš viso (225–230 eil. suma); 

(105 eil. 1 ir 2 skl. suma) 231  
 

 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Ūkio žemėje ir namų 
valdoje esantis plotas 

A B 1 

Raudonieji, baltieji serbentai 233  

Juodieji serbentai 234  

Agrastai 235  

Avietės 236  

Kitos 237  

Iš viso  
(233–237 eil. suma); 
(107 eil. 1 ir 2 skl. suma) 238  

 
 
 
14. Lauko daržovės 
(pildyti, jei 181 eil. 1 ir  2 skl. nurodytų daržovių plotų suma yra ne mažesnė kaip 0,2 ha) 
 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Ūkio žemėje ir  
namų valdoje esantis 
plotas 

A B 1 

žiediniai 240  

brokoliai 241  

briuselio 242  

baltagūžiai 243  

raudongūžiai 244  

kaliaropės 245  

kininiai 246  

Kopūstai 

kiti 247  

salierai 248  

porai 249  

salotos 250  

špinatai 251  

šparagai  252  

petražolės 253  

krapai 254  

Lapinės, 
stiebinės 
daržovės 

kitos 255  

Pomidorai 256  

Agurkai 257  

Moliūgai 258  

Aguročiai 259  

Cukinijos 260  

 

 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Ūkio žemėje ir  
namų valdoje esantis 
plotas 

A B 1 

ropės 261  

griežčiai 262  

morkos 263  

česnakai 264  

svogūnai 265  

burokėliai 266  

ridikėliai 267  

salierai 268  

juodieji ridikai 269  

krienai 270  

petražolės 271  

Šakninės 
daržovės 

kitos 272  

žirniai 273  

pupos 274  

pupelės 
(įskaitant 
šparagines) 275  

Ankštinės 
daržovės 

kitos 276  

Kitos nepaminėtos daržovės 277  

Iš viso  

(240–277 eil. suma); 
(181 eil. 1 ir 2 skl. suma) 278  
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III. ŪKINIŲ GYVŪNŲ SKAIČIUS  
 
15. Ūkinių gyvūnų skaičius birželio 1 d. (įrašyti skaičių) 
 
(jei ūkinių gyvūnų laikymo vietos yra skirtingose savivaldybėse, pildyti tiek bandomojo žemės ūkio surašymo papildomų lapų  
(2 priedas), keliose papildomose savivaldybėse yra ūkinių gyvūnų laikymo vietos) 
 
 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Skaičius 

A B 1 
Galvijai, iš viso (301–314 eil. suma) 300  

buliukai ir telyčaitės skersti 301  
buliukai 302  Iki vienų 

metų veislei 
telyčaitės 303  
skersti 304  

buliukai 
veislei 305  
skersti 306  

Nuo vienų 
iki dvejų 
metų telyčios 

veislei 307  
skersti 308  

buliai 
veislei 309  
skersti 310  

telyčios 
veislei 311  
melžiamos 312  
žindenės 313  

Dvejų ir 
daugiau 
metų 

karvės 
kitos 314  

Kiaulės, iš viso (321–330 eil. suma) 320  
iki 20 kg (iki 2 mėn.) 321  

Paršeliai nuo 20 iki 50 kg 
(nuo 2 iki 4 mėn.) 322  
nuo 50 iki 80 kg 
(nuo 4 iki 6 mėn.) 323  
nuo 80 iki 110 kg  
(nuo 6 iki 8 mėn.) 324  

Penimos 
kiaulės 
(įskaitant 
brokuotas 
paršavedes 
ir kuilius) 

> 110 kg 
(8 mėn. ir daugiau) 325  
kuiliai 326  
pagrindinės paršavedės 327  
pakaitinės paršavedės 328  
pakaitinės kiaulaitės  
(sukergtos) 329  

Veislinės 
kiaulės  
(50 kg ir 
sunkesnės) 

pakaitinės kiaulaitės  
(nesukergtos) 330  

 

 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Skaičius 

A B 1 
Avys, iš viso (341–343 eil. suma) 340  

eriavedės 341  
veisliniai avinai 342  iš jų 
kitos  343  

Ožkos, iš viso (351–353 eil. suma) 350  
vedeklės 351  
veisliniai ožiai 352  iš jų 
kitos 353  

Arkliai, iš viso (361–363 eil. suma) 360  
trejų metų ir vyresnės kumelės 361  
veisliniai eržilai 362  iš jų  
kiti 363  

Paukščiai, iš viso  
(371, 375–379 eil. suma) 370  
Vištos ir gaidžiai (372–374 eil. suma) 371  

vištos dedeklės 372  
viščiukai broileriai 373  iš jų 
kiti viščiukai 374  

Žąsys 375  
Antys 376  
Kalakutai 377  
Stručiai 378  
Kiti paukščiai  
(putpelės, fazanai, perlinės vištaitės ir kt.) 379  
Triušiai, iš viso 380  

iš jų patelės, jau turėjusios jauniklių  381  
Lapės 385  
Audinės 386  
Nutrijos 387  
Šinšilos 388  
Bičių šeimos 390  
 

 
 
IV. ŪKINIAI PASTATAI 
 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Plotas, m2  Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Talpa, m3 

A B 1  A B 1 
Veršidės 400   Grūdų 412  
Karvidės 401   Mėšlidės 413  

Kiaulidės 402   Mineralinių trąšų ir 
pesticidų 414  

Avidės 403   Siloso tranšėja 415  
Arklidės 404   Daržinė 416  
Paukštidės 405   

Sandėliai 

Kiti 417  

Statiniai 
gyvuliams 
laikyti 

Mišrios paskirties 406   Daržovių 418  
Technikos remonto ir 
aptarnavimo dirbtuvės 407 

  Saugyklos 
Vaisių 419  

Stikliniai šiltnamiai 408   
Plėveliniai šiltnamiai 
sezono metu 409   

Garažai 410   

Kiti 
statiniai 

Kiti 411   
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V. ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA IR ĮRENGINIAI 
 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Iš viso Iš jų 
bendrosios 
nuosavybės 

Bendra-
savininkių 
skaičius 

A B 1 2 3 

iki 3,5 t (įskaitytinai) bendrosios masės 430    

nuo 3,5 t iki 12 t bendrosios masės 431    Krovininiai automobiliai 

12 t (įskaitytinai) bendrosios masės arba daugiau 432    

Traktoriniai plūgai 435    

Kultivatoriai, germinatoriai, dirvos dirbimo agregatai 436    

Skutikai 437    

Mineralinių trąšų barstomosios 438    

Mėšlo kratytuvai 439    

Sėjamosios  440    

Bulvių sodinamosios  441    

Traktoriniai augalų purkštuvai 442    

Šienapjovės 443    

Grėbliai ir vartytuvai  444    

Pašarų lauko smulkintuvai 445    

Rinktuviniai presai 446    

Savikrovės priekabos 447    

Javų kombainai 448    

Bulvių kombainai 449    

Bulviakasės  450    

Cukrinių runkelių kombainai 451    

Džiovyklos 452    

Džiovyklų našumas, t/val.  453  X X 

Aktyvios ventiliacijos įrenginiai 454    

Aktyvios ventiliacijos įrenginių našumas, t/val.  455  X X 

Grūdų valomosios 456    

Grūdų valomųjų našumas, t/val 457  X X 

Melžimo aikštelės 458    

Kiti melžimo įrenginiai 459    

Drėkinimo ir laistymo įrenginiai 460    

 
16. Ar ūkyje yra naudojama įranga energijai iš taip  (1) ne  (2) į VI skyrių 
atsinaujinančių energijos šaltinių gaminti? 
 

16.1. Jeigu taip, nurodykite iš kokių:   
 

Atsinaujinančių energijos šaltinių rūšys Eil. nr.  
A B 1 

     

Vėjo  470    
     
     

Biomasės 471    
     
     

iš jos biometano 472    
     
     

Saulės 473    
     
     

Vandens 474    
     
     

Kito atsinaujinančio energijos šaltinio  475    
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VI. ŪKIO DARBUOTOJAI 
(per paskutinius 12 mėnesių – nuo 2008 m. gegužės 31 d. iki 2009 m. birželio 1 d.) 
 
17. Ūkio darbuotojų skaičius (be laikinų samdomųjų darbuotojų):  
 
18. Statistiniai duomenys apie kiekvieną ūkyje dirbantį asmenį: 

(žemės ūkio bendrovės ir įmonės šioje lentelėje nurodo tik ūkio valdytoją (užpildo tik 551eil.)) 
 

Jei dirba  Eil. 
nr. 

Giminystės 
ryšys su 
ūkinin-
kaujančiu 
asmeniu1 

Lytis:  
vyr.   (1) 
mot.  (2) 

Gimimo 
metai 

Profesinis 
pasirengimas  
žemės ūkio  
srityje: 
tik praktinė patirtis (1) 
pagrindinis              (2) 
visiškas                    (3)

Vidutiniškai dirbta 
ūkyje valandų per 
dieną (paskutinius 
12 mėn.):  
0                    (1);  
iki 2               (2);  
2–4                (3);  
4–6                (4);  
6–8                (5);  
8 ir daugiau  (6) 

Ar dirba 
kitą 
mokamą 
darbą ?  
taip     (1) 
ne        (2) 

ar darbas  
yra pa-
grindinis? 
taip      (1)
ne        (2) 

ar darbas 
tiesiogiai 
susijęs su 
ūkiu?  
taip    (1) 
ne      (2) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ūkininkaujantis asmuo 550 1        

Ūkio valdytojas 551         

Ūkininkaujančio 
asmens sutuoktinis 552         

553         

554         
555         

556         

557         
558         

559         

560         
561         

562         

Kiti šeimos nariai  

563         
1 Ūkininkaujančio asmens sutuoktinis ar sugyventinis (2); kitas ūkininkaujančio asmens šeimos narys (3); administratorius (4). 
 
19. Ar per paskutinius 12 mėn. ūkio valdytojas  taip  (1) ne  (2)  
išklausė profesinio mokymo kursus?   
 
20. Nuolatinių samdomųjų darbuotojų skaičius  
(7, 8 ir 9 skilčių nereikia pildyti žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms): 
 

Vidutiniškai dirbta valandų per dieną iš jų darbuotojai, kuriems 
darbas yra: 

 Eil. 
nr. 

Iki 2 2–4 4–6 6–8 8 ir daugiau 

Bendras 
skaičius 
(1–5 skl. 
suma) 

Iš bendro skaičiaus 
dirbantieji kitą mokamą 
darbą, tiesiogiai 
susijusį su ūkiu  
(8 ir 9 skl. suma) 

pagrindinis  papildomas  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Vyrai 581          

Moterys 582          

 
 
21. Ar ūkyje dirba laikini samdomieji darbuotojai?     taip  (1) ne  (2) į 22 klausimą 
 
 

21.1.  Jei taip, įrašykite bendrą dirbtų dienų skaičių: vyrų  moterų  
 
 
22. Tiesiogiai nepasamdytų asmenų ūkyje dirbtų darbo dienų skaičius:  
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VII. KAIMO PLĖTRA (atsakymus pažymėti X) 
 
 
23. Ar ūkis užsiima kita veikla? taip  (1) ne  (2) į VIII skyrių 
 

23.1. Jei taip, kokia: 
 

Veiklos rūšis Eil. nr.   Veiklos rūšis Eil. nr.  

A B 1  A B 1 

Kaimo turizmas 700   Miškininkystė 706  

Amatai (išskyrus tradicinius) 701   Akvakultūra 707  

Tradiciniai gaminiai 702   Atsinaujinančios energijos gamyba (parduoti) 708  

Darbas pagal sutartis (naudojant ūkio įrenginius):   Tradiciniai 
amatai Tradicinės augalų ir gyvūnų veislės ir 

tradicinės paslaugos 703  

 

žemės ūkio (kitose valdose) 709  

Produktų perdirbimas 704   ne žemės ūkio 710  

Medienos ir medienos dirbinių gamyba 705   Kita veikla 711  

 
 

23.2. Kokia yra kitos veiklos pajamų dalis visose ūkio pajamose?  
 

0–10%  1 10–25%  2 25–50%  3 50–75%  4 75–100%  5 712  
 
 
 
VIII. PARAMA KAIMO PLĖTRAI (atsakymus pažymėti X) 
 
24. Ar per praėjusius 3 metus ūkis gavo paramą pagal taip  (1) ne  (2) 
žemiau išvardytas kaimo plėtros priemones?       
 

24.1. Jeigu taip, pagal kokias? 
 
Priemonės pavadinimas Eil. nr.   Priemonės pavadinimas Eil. nr.  

A B 1  A B 1 

Naudojimasis konsultavimo paslaugomis 715   Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos 721  

Žemės ūkio valdų modernizavimas 716   iš jos, amatų centrų steigimui 722  

Miškų ekonominės vertės didinimas 717   iš jos, tradicinių amatų veiklos skatinimui 723  

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės 
vertės didinimas 718   

„Natura 2000“ išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB 
susijusios išmokos 724  

Dalyvavimas maisto kokybės schemose 719   Agrarinės aplinkosaugos išmokos 725  

Kaimo turizmo veiklos skatinimas 720   iš jos, ekologinio ūkininkavimo 726  

 
 
 
Prašome nurodyti, kiek laiko sugaišote bandomojo surašymo lapui (kartu su 2 priedu) pildyti val. min. 
 
 
Įmonės vadovas (arba įgaliotas asmuo),  
ūkininkaujantis asmuo (arba kitas pilnametis šeimos narys) _____________________________________________________________________ 
                                                     (vardas, pavardė)                                                 (Parašas) 
 
 
Surašinėtojas  _________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   (vardas, pavardė)                                                 (Parašas) 
 
 
 
 
Pasiteirauti: 
Statistikos departamente: tel.: (8 5) 236 4982; 236 4923; faks. (8 5)  236 4971; el. p. ausra.jablonskiene@stat.gov.lt 
Kauno TSV: tel.: (8 37) 312 580, 312 527; faks. (8 37)  312 348; el. p. Vijoleta.Geisciunaite@stat.gov.lt   
 

mailto:Vijoleta.Geisciunaite@stat.gov.lt


 

Bandomojo žemės ūkio surašymo lapo 
1 priedas 

 
ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS METODAI 

 
(atsakymai į klausimus įrašomi skaičiais arba tinkamas atsakymas pažymimas X) 

 
_______________ 

(Užpildymo data) 
 
Ūkio identifikavimo sąlyginis kodas           

Ūkio valdos kodas           
Vardas    

Pavardė 

Įmonės pavadinimas 

 

Įmonės kodas registre            

 
 
1. Ūkyje taikomi žemės dirbimo metodai:  
(hektarais, šimtosios dalies tikslumu; 1 ha = 100 arų) 

Žemės dirbimo metodai Eil. nr. Plotas, ha 
A B 1 

Įprastinis žemės dirbimas (gilus arimas plūgu)  728  

Tausojamasis (neariamasis žemės dirbimas) 729  

Be įdirbimo (tiesioginė sėja)  730  

 
2. Dirvožemio apsauga: 
 
2.1. Dirvožemio danga žiemą: 
(hektarais, šimtosios dalies tikslumu; 1 ha = 100 arų) 
 

Dirvožemio danga Eil. nr. Plotas, ha 

A B 1 

Įprasti žieminiai pasėliai  731  

Antsėliai arba tarpiniai pasėliai  732  

Augalų liekanos (ražienos ir kita) 733  

Suarta, bet neapsėta dirva 734  

   
 
2.2. Ariamos žemės ploto dalis, kurioje netaikoma sėjomaina 
(3 metus iš eilės ar ilgiau sėjami tie patys žemės ūkio augalai): 
 

0%  1 0–25%  2 25–50%  3 50–75%  4 Daugiau kaip 75%  5 735  
 
 
3. Ar ūkyje yra lauke ganomų gyvulių? taip  (1) ne  (2) į 4 klausimą 

(arklių, galvijų, avių, ožkų)       
 

Jei taip, 
3.1. nurodykite, kokiame plote ganomi gyvuliai  (1) 
(hektarais, šimtosios dalies tikslumu; 1 ha = 100 arų)   

 
3.2. nurodykite, kiek mėnesių per metus gyvuliai  (2) 
praleidžia ganydamiesi lauke   

 

Pateikiama: kartu su bandomojo žemės ūkio surašymo lapu 
 
Pateikia: ūkininkų ir šeimos ūkiai, žemės ūkio bendrovės ir 

įmonės 

Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas 

Bandomojo žemės ūkio surašymo lapo forma 
skelbiama interneto svetainėje http://www.stat.gov.lt 



 2
 
4. Ar ūkyje yra laikomi galvijai? taip  (1) ne  (2) į 5 klausimą 

(užpildyta bandomojo surašymo lapo 300 eil.)       
 

4.1. Jei taip, nurodykite laikymo sistemą: 
 

Laikymo sistema Eil. 
nr. 

Vietų 
skaičius 

A B 1 
Saitiniame tvarte (pririštų galvijų laikymas) su kraikinio mėšlo (ir srutų) šalinimu 745  

Saitiniame tvarte (pririštų galvijų laikymas) su skysto mėšlo šalinimu 746  

Besaičiame tvarte (palaidų galvijų laikymas) su kraikinio mėšlo (ir srutų) šalinimu 747  

Besaičiame tvarte (palaidų galvijų laikymas) su skysto mėšlo šalinimu 748  

Kita 749  

 
 
 
5. Ar ūkyje laikomos kiaulės? taip  (1) ne  (2) į 6 klausimą 

(užpildyta bandomojo surašymo lapo 320 eil.)       
 

5.1. Jei taip, nurodykite laikymo sistemą: 
 

Laikymo sistema Eil. 
nr. 

Vietų 
skaičius 

A B 1 
Ant iš dalies grotelių grindų 750  

Ant ištisinių grotelių grindų 751  

Ant kraiko 752  

Kita 753  

 
 
 
6. Ar ūkyje laikomos vištos dedeklės? taip  (1) ne  (2) į 7 klausimą 

(užpildyta bandomojo surašymo lapo 372 eil.)       
 

6.1. Jei taip, nurodykite laikymo sistemą: 
 

Laikymo sistema Eil. 
nr. 

Vietų 
skaičius 

A B 1 
Ant kraiko 754  

Visų rūšių bateriniuose narvuose  755  

iš to skaičiaus bateriniuose narvuose su mėšlo konvejeriu 756  

iš to skaičiaus bateriniuose narvuose su gilia mėšlo duobe 757  

iš to skaičiaus bateriniuose narvuose ant aukštų atramų 758  

Kita 759  

 
 
 
7. Kuri ūkio naudojamų žemės ūkio naudmenų dalis tręšiama kraikiniu mėšlu: 
 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

0 % 0–25 % 25–50 % 50–75 % daugiau 
kaip 75 % 

A B 1 2 3 4 5 
                

760                Kraikiniu mėšlu tręšiama naudojamų žemės ūkio naudmenų 
dalis, iš viso                 

                

761                
Žemės ūkio naudmenų dalis, kurioje kraikinis mėšlas 
įterpiamas kartu su dirvos įdirbimu (ne vėliau kaip per 4 val. nuo 
paskleidimo) 
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8. Kuri ūkio naudojamų žemės ūkio naudmenų dalis tręšiama skystu mėšlu? 
 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

0 % 0–25 % 25–50 % 50–75 % daugiau 
kaip 75 % 

A B 1 2 3 4 5 
                

762                Skystu mėšlu tręšiama naudojamų žemės ūkio naudmenų 
dalis, iš viso                 

                

763                
Žemės ūkio naudmenų dalis, kurioje skystas mėšlas įterpiamas 
kartu su dirvos įdirbimu (ne vėliau kaip per 4 val. nuo 
paskleidimo)  

                

 
 
 
9. Kokia dalis mėšlo išvežama iš ūkio? 
 

0%  1 0–25%  2 25–50%  3 50–75%  4 Daugiau kaip 75%  5 764  
 
 
 
10. Ar ūkyje naudojami mėšlo ir srutų kauptuvai? taip  (1) ne  (2) į 11 klausimą 

       
 

10.1. Jeigu taip, nurodykite kokie: 
 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Ar naudojami? Jeigu naudojami, ar uždengti? 

A B 1 2 
            

Kraikiniam mėšlui 770   taip  ne   taip   ne 
            

            

Srutoms 771   taip  ne   taip   ne 
             

             

Skystam mėšlui Skysto mėšlo talpykla 772   taip  ne   taip   ne 
             

             

 Skysto mėšlo duobė (lagūna) 773   taip  ne      
             

 
 
 
11. Ar ūkyje yra drėkinami plotai? taip  (1) ne  (2) į šio priedo 
(užpildyta bandomojo surašymo lapo 122 eil.)       pabaigą
 

Jei taip: 
 

11.1. nurodykite drėkinamos žemės plotą: 
(hektarais, šimtosios dalies tikslumu; 1 ha = 100 arų) 
 

2007 m.  2008 m.  2009 m.  
 
 
 

11.2. nurodykite, kokie drėkinimo metodai taikomi ūkyje: 
Drėkinimo metodas Eil. 

nr. 
 

A B 1 
       

Paviršinis drėkinimas 774   taip  ne 
       

       

Drėkinimas purkštuvais 775   taip  ne 
        

       

Lašelinis drėkinimas 776   taip  ne 
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11.3. nurodykite bent kartą per praėjusius 12 mėn. drėkintus plotus: 
(hektarais, šimtosios dalies tikslumu; 1 ha = 100 arų) 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Plotas, ha 

A B 1 

Javai grūdams (išskyrus kukurūzus) 780  

Kukurūzai (grūdams, žaliajam pašarui ir silosui) 781  

Ankštiniai augalai (įskaitant javų bei ankštinių augalų 
mišinius) 782  

Bulvės 783  

Cukriniai runkeliai (išskyrus auginamus sėklai) 784  

Rapsai  785  

Pluoštiniai augalai (linai, kanapės, kiti pluoštiniai augalai) 786  

Lauko daržovės ir braškės  787  

Vienmetės ir daugiametės žolės 788  

Kiti augalai, auginami ariamoje žemėje 789  

Pievos ir ganyklos 790  

Sodai ir uogynai 791  

Iš viso 792  

 
 

11.4. nurodykite, kokie vandens šaltiniai naudojami drėkinimui: 
Vandens šaltinis Eil. 

nr. 
 

A B 1 
       

Ūkio požeminis vanduo 793   taip  ne 
       

       

Paviršinis ūkio vanduo (tvenkiniai arba užtvankos) 794   taip  ne 
       

       

Ne ūkio paviršinis vanduo iš ežerų, upių ar vandentakių 795   taip  ne 
        

       

Vanduo iš bendrų vandentiekio tinklų 796   taip  ne 
        

       

Kiti šaltiniai 797   taip  ne 
        

 
 
11.5. nurodykite per metus drėkinimui  798   m3 

sunaudoto vandens kiekį (m3):   
    

 
 
 
 
Prašome nurodyti, kiek laiko sugaišote bandomojo surašymo lapo 1 priedui pildyti val. min. 
 
 
Įmonės vadovas (arba įgaliotas asmuo),  
ūkininkaujantis asmuo (arba kitas pilnametis šeimos narys) _________________________________________________________ 
                                                     (vardas, pavardė)                                                 (Parašas) 
 
 
Surašinėtojas______________________________________________________________________________________________ 

                                                          (vardas, pavardė)                                                 (Parašas) 

Pasiteirauti: 
Statistikos departamente: tel. (8 5)  236 4982;  faks. (8 5)  236 4971;  el. p. ausra.jablonskiene@stat.gov.lt 
Kauno TSV: tel.: (8 37) 312 580, 312 527; faks. (8 37)  312 348; el. p. Vijoleta.Geisciunaite@stat.gov.lt   
  

mailto:Vijoleta.Geisciunaite@stat.gov.lt


Bandomojo žemės ūkio surašymo lapo  
2 priedas 
 

BANDOMOJO ŽEMĖS ŪKIO SURAŠYMO PAPILDOMAS LAPAS 
(pildomas, kai ūkio žemė ir (ar) ūkiniai gyvūnai yra ne vienoje savivaldybėje) 

(turi būti užpildyta tiek bandomojo žemės ūkio surašymo papildomų lapų, keliose papildomose savivaldybėse yra  
ūkio žemė ir (ar) ūkiniai gyvūnai) 

 

Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas 

Pateikiama: kartu su bandomojo žemės ūkio 
surašymo lapu 

 

Pateikia:  ūkininkų ir šeimos ūkiai, žemės ūkio  
bendrovės ir įmonės 

Ūkio identifikavimo sąlyginis kodas                             
Ūkio valdos kodas           
Vardas 
Pavardė 
Įmonės pavadinimas 
 
Įmonės kodas registre          

Bandomojo žemės ūkio surašymo forma skelbiama 
interneto svetainėje http://www.stat.gov.lt 

 
II. ŪKIO ŽEMĖ (įrašyti plotą hektarais, šimtosios dalies tikslumu; 1 ha = 100 arų) 
 
9. Ūkio žemė  

 
………………………………………… 
(savivaldybės pavadinimas) 

Rodiklio pavadinimas Eil. nr. 

Namų 
valdoje  

Ūkio žemėje  
(be namų valdos), 
iš viso 

 
................ 
seniūnija 

 
................ 
seniūnija 

 
................ 
seniūnija 

 
................ 
seniūnija 

A B 1 2 3 4 5 6 
Ariama žemė (202 ir 205 eil. suma) 100       
Kultūrinės ganyklos (5 metų ir senesnės) 101 X      

iš jų nenaudojamos gyvuliams ganyti, žaliajam 
pašarui ar šienui gauti, už kurias mokamos 
išmokos 102 X      

Natūralios pievos ir ganyklos 103 X      
iš jų nenaudojamos gyvuliams ganyti, žaliajam 
pašarui ar šienui gauti, už kurias mokamos 
išmokos 104 X      

Sėklavaisiai ir kaulavaisiai 105       
iš jų jauni sodiniai 106       

 Uogos 107       
iš jų jauni sodiniai 108       

Riešutmedžiai 109       
Medelynai  110       

audimui, pynimui ir kt.  111       Kiti 
daugiamečiai 
augalai  

energetiniams tikslams 
(trumpos apyvartos medžiai)  112       

Šiltnamiai 113       
Naudojamos žemės ūkio naudmenos 
(100, 101,103, 105, 107, 109–113 eil. suma) 114       
Nenaudojamos žemės ūkio naudmenos 115       
Miškai 116 X      

iš jų miško kirtimo atžalynai 117 X      
Vandenys 118       

iš jų įžuvinti vandens telkiniai 119       
Kita žemė (žemė po pastatais, keliai, krūmynai, 
pelkės ir kitos ne žemės ūkio naudmenos) 120       
Visas žemės plotas  
(114–116, 118, 120 eil. suma) 121       
Drėkinami plotai 122 X      

iš jų drėkinti bent kartą per paskutinius 12 mėn. 123 X      
Melioruoti plotai 124 X      

 
10. Naudojamų žemės ūkio naudmenų skirstymas pagal nuosavybę 

 

Rodiklio pavadinimas Eil. nr. Naudojamos žemės ūkio naudmenos (114 eil. 1 ir 2 skl. suma) 
A B 1 

Privati žemė 130  
Nuomojama žemė 131  

iš jos nuomojama iš valstybės 132  
Kitokia nei dvi nurodytosios 133  
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11. Apsėti ir apsodinti plotai 
 
 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Namų 
valdoje 

Ūkio 
žemėje  
(be namų 
valdos) 

A B 1 2 
žieminiai 140   

Kviečiai 
vasariniai 141   

Iš bendro kviečių ploto kviečiai, 
skirti biokuro gamybai 142   

Rugiai 143   

iš jų skirti biokuro gamybai 144   

žieminiai 145   
Kvietrugiai 

vasariniai 146   

Iš bendro kvietrugių ploto 
kvietrugiai, skirti biokuro gamybai 147   

žieminiai 148   
Miežiai 

vasariniai 149   

Avižos 150   

Varpinių mišiniai 151   
Grikiai 152   

Kukurūzai grūdams 153   

Kiti javai (soros, sorgai ir kt.) 154   
Žirniai (maistiniai)  155   
Žirniai (pašariniai) 156   
Pupos ir pupelės 157   
Lubinai 158   

Vikiai 159   

Lęšiai 160   

Kiti ankštiniai (peliuškos, 
seradėlės, ankštinių augalų 
mišiniai ir kt.)  161   

pluoštui 162   
Linai 

sėmenims 163   

žieminiai 164   Rapsai 
(įskaitant 
rapsiukus) vasariniai 165   

Iš bendro rapsų ploto rapsai, 
skirti biokuro gamybai 166   

Kiti aliejiniai augalai (garstyčios, 
sojos, saulėgrąžos ir kt.) 167   
Tabakas 168   
Apyniai 169   
Kmynai 170   

Aromatiniai, medicininiai ir 
prieskoniniai augalai (kalendros, 
medetkos, čiobreliai ir kt., 
įskaitant ankstesnių metų, jei 
augalai daugiamečiai) 171   

Kiti augalai energetiniams 
tikslams (drambliažolė, 
nendriniai dryžučiai ir kt.) 172   
Kiti augalai pramonės tikslams  173   
Kiti pluoštiniai augalai (dilgėlės, 
kanapės ir kt.) 174   

ankstyvosios 175   
sėklinės (sertifikuotos) 176   Bulvės 

kitos 177   
Braškės, iš viso  178   

pramoniniam perdirbimui 179   iš 
jų tiesioginiam vartojimui 180   

 

Rodiklio pavadinimas Eil.  
nr. 

Namų 
valdoje 

Ūkio 
žemėje  
(be namų 
valdos) 

A B 1 2 
Lauko daržovės, iš viso  181   

pramoniniam perdirbimui 182   iš 
jų tiesioginiam vartojimui 183   
Gėlės ir dekoratyviniai augalai 184   
Cukriniai runkeliai  185   

iš jų skirti biokuro gamybai 186   
Pašariniai runkeliai  187   
Kiti pašariniai šakniavaisiai 
(morkos, griežčiai ir kt.) 188   
Augalai sėkloms ir daigai 189   
Kukurūzai silosui 190   
Silosiniai augalai (lubinai, pupos, 
žieminiai javai, saulėgrąžos ir kt.) 191   
Vienmetės žolės (svidrės, 
facelijos ir kt.) 192   
iš jų sėklai 193   
Kiti vienmečiai augalai žaliajam 
pašarui ir šienui 194   
iš jų ankštiniai augalai 195   

liucernos 196   
iš jų sėklai 197   

dobilai ir jų mišiniai 198   
iš jų sėklai 199   

kitos 200   

Daugia-
metės 
žolės iki 
5 metų  

iš jų sėklai 201   
Iš viso pasėliai (140, 141,143, 
145,146, 148–165, 167–178, 
181, 184, 185, 187–192, 194, 
196, 198, 200 eil. suma) 202   
   

Pūdymai 205   
iš jų pūdymai, už kuriuos 
mokamos išmokos 206   
   

Šiltnamiai  
(210 eil. 1 skl. = 113 eil. 1 skl.; 
 210 eil. 2 skl. = 113 eil. 2 skl.) 210   
iš jų prekiniai 211   

daržovės 212   

agurkai 213   

pomidorai 214   

kitos daržovės 215   
iš 
jų 

daržovės sėklai ir 
daigai 216   

gėlės ir dekoratyviniai 
augalai 217   

iš 
jų 

braškės 218   
    

Grybai, m2 220   
 

Plotas, nuo kurio gauti šiaudai, 
naudojami energetiniams 
tikslams 221   
Genetiškai modifikuotų augalų 
pasėliai 222   
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12. Sėklavaisiai ir kaulavaisiai 13. Uogos   
(pildyti, jei 105 eil. 1 skl. ir 2 skl. nurodytų sėklavaisių ir kaulavaisių plotų 
suma yra ne mažesnė kaip 0,5 ha) 

(pildyti, jei 107 eil. 1 skl. ir 2 skl. nurodytų uogų plotų suma yra  
ne mažesnė kaip 0,5 ha) 

 
 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Ūkio žemėje ir namų 
valdoje esantis plotas 

A B 1 

Obelys 225  

Kriaušės 226  

Slyvos 227  

Vyšnios, trešnės 228  

Svarainiai 229  

Kiti  230  

Iš viso (225–230 eil. suma); 

(105 eil. 1 ir 2 skl. suma) 231  
 

 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Ūkio žemėje ir namų 
valdoje esantis plotas 

A B 1 

Raudonieji, baltieji serbentai 233  

Juodieji serbentai 234  

Agrastai 235  

Avietės 236  

Kitos 237  

Iš viso  
(233–237 eil. suma); 
(107 eil. 1 ir 2 skl. suma) 238  

 
 
 
14. Lauko daržovės 
(pildyti, jei 181 eil. 1 ir  2 skl. nurodytų daržovių plotų suma yra ne mažesnė kaip 0,2 ha) 
 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Ūkio žemėje ir  
namų valdoje esantis 
plotas 

A B 1 

žiediniai 240  

brokoliai 241  

briuselio 242  

baltagūžiai 243  

raudongūžiai 244  

kaliaropės 245  

kininiai 246  

Kopūstai 

kiti 247  

salierai 248  

porai 249  

salotos 250  

špinatai 251  

šparagai  252  

petražolės 253  

krapai 254  

Lapinės, 
stiebinės 
daržovės 

kitos 255  

Pomidorai 256  

Agurkai 257  

Moliūgai 258  

Aguročiai 259  

Cukinijos 260  

 

 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Ūkio žemėje ir  
namų valdoje esantis 
plotas 

A B 1 

ropės 261  

griežčiai 262  

morkos 263  

česnakai 264  

svogūnai 265  

burokėliai 266  

ridikėliai 267  

salierai 268  

juodieji ridikai 269  

krienai 270  

petražolės 271  

Šakninės 
daržovės 

kitos 272  

žirniai 273  

pupos 274  

pupelės 
(įskaitant 
šparagines) 275  

Ankštinės 
daržovės 

kitos 276  

Kitos nepaminėtos daržovės 277  

Iš viso  

(240–277 eil. suma); 
(181 eil. 1 ir 2 skl. suma) 278  
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III. ŪKINIŲ GYVŪNŲ SKAIČIUS  
 
15. Ūkinių gyvūnų skaičius birželio 1 d. (įrašyti skaičių) 

 
 
 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Skaičius 

A B 1 
Galvijai, iš viso (301–314 eil. suma) 300  

buliukai ir telyčaitės skersti 301  
buliukai 302  Iki vienų 

metų veislei 
telyčaitės 303  
skersti 304  

buliukai 
veislei 305  
skersti 306  

Nuo vienų 
iki dvejų 
metų telyčios 

veislei 307  
skersti 308  

buliai 
veislei 309  
skersti 310  

telyčios 
veislei 311  
melžiamos 312  
žindenės 313  

Dvejų ir 
daugiau 
metų 

karvės 
kitos 314  

Kiaulės, iš viso (321–330 eil. suma) 320  
iki 20 kg (iki 2 mėn.) 321  

Paršeliai nuo 20 iki 50 kg 
(nuo 2 iki 4 mėn.) 322  
nuo 50 iki 80 kg 
(nuo 4 iki 6 mėn.) 323  
nuo 80 iki 110 kg  
(nuo 6 iki 8 mėn.) 324  

Penimos 
kiaulės 
(įskaitant 
brokuotas 
paršavedes 
ir kuilius) 

> 110 kg 
(8 mėn. ir daugiau) 325  
kuiliai 326  
pagrindinės paršavedės 327  
pakaitinės paršavedės 328  
pakaitinės kiaulaitės  
(sukergtos) 329  

Veislinės 
kiaulės  
(50 kg ir 
sunkesnės) 

pakaitinės kiaulaitės  
(nesukergtos) 330  

 

 

Rodiklio pavadinimas Eil. 
nr. 

Skaičius 

A B 1 
Avys, iš viso (341–343 eil. suma) 340  

eriavedės 341  
veisliniai avinai 342  iš jų 
kitos  343  

Ožkos, iš viso (351–353 eil. suma) 350  
vedeklės 351  
veisliniai ožiai 352  iš jų 
kitos 353  

Arkliai, iš viso (361–363 eil. suma) 360  
trejų metų ir vyresnės kumelės 361  
veisliniai eržilai 362  iš jų  
kiti 363  

Paukščiai, iš viso  
(371, 375–379 eil. suma) 370  
Vištos ir gaidžiai (372–374 eil. suma) 371  

vištos dedeklės 372  
viščiukai broileriai 373  iš jų 
kiti viščiukai 374  

Žąsys 375  
Antys 376  
Kalakutai 377  
Stručiai 378  
Kiti paukščiai  
(putpelės, fazanai, perlinės vištaitės ir kt.) 379  
Triušiai, iš viso 380  

iš jų patelės, jau turėjusios jauniklių  381  
Lapės 385  
Audinės 386  
Nutrijos 387  
Šinšilos 388  
Bičių šeimos 390  
 

 
 
 
Įmonės vadovas (arba įgaliotas asmuo),  
ūkininkaujantis asmuo (arba kitas pilnametis šeimos narys) _____________________________________________________________________ 
                                                     (vardas, pavardė)                                                 (Parašas) 
 
 
Surašinėtojas  _________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   (vardas, pavardė)                                                 (Parašas) 
 
 
 
 
 
Pasiteirauti: 
Statistikos departamente: tel.: (8 5) 236 4982; 236 4923; faks. (8 5)  236 4971; el. p. ausra.jablonskiene@stat.gov.lt 
Kauno TSV: tel.: (8 37) 312 580, 312 527; faks. (8 37)  312 348; el. p. Vijoleta.Geisciunaite@stat.gov.lt   

mailto:Vijoleta.Geisciunaite@stat.gov.lt


Bandomojo žemės ūkio surašymo lapo   
3 priedas 

 
SMULKIŲ ŪKIŲ ANKETA 

_______________ 
(Užpildymo data) 

 
Pateikiama: iki birželio 30 d.   
 
Pateikia: ūkininkų ir šeimos ūkiai, turintys mažiau 

kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų 
 

Ūkio identifikavimo sąlyginis kodas           
Vardas 
Pavardė 

Savivaldybė 
Seniūnija 
Vietovė 
Gatvė 

Adresas 

Namas       Butas    
Telefono numeris 
Savivaldybės, kurioje yra žemė ir (ar) gyvuliai, kodas   

Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas 

Bandomojo žemės ūkio surašymo lapo forma skelbiama 
interneto svetainėje http://www.stat.gov.lt 

 
1. Smulkių ūkių anketos neužpildymo priežastys 
 

1.1. Nevykdo veiklos (nutraukė žemės ūkio veiklą, likviduotas, bankrutavęs, žemė parduota, dovanota ir pan.).  
  

1.2. Laikinai nutraukė veiklą, ketindamas ją atnaujinti (žemė išnuomota, ūkininkaujantis asmuo serga, naujakuriai ir pan.).  
  

1.3. Nerastas.  
 

1.4. Kita   Nurodyti          
 
2. Žemės skirstymas (birželio 1 d.)  3. Ūkinių gyvūnų skaičius  (birželio 1 d.) 
(hektarais, šimtosios tikslumu; 1 ha = 100 arų)  (vienetais) 
 

Rodiklio pavadinimas Eil.
nr. 

Plotas  Rodiklio pavadinimas Eil.
nr. 

Skaičius 

Ariama žemė (2 ir 8 eil. suma) 1   Galvijai 30  

       Pasėliai, iš viso (3–7 eil. suma) 2              iš jų karvės 31  

              Grūdiniai augalai 3   Kiaulės 32  

               Daržovės 4   Avys 33  

               Braškės 5   Ožkos 34  

               Bulvės 6   Arkliai 35  

               Kiti augalai 7   Triušiai 36  

        Pūdymai 8   Bičių šeimos 37  

Sodai ir uogynai 9   Paukščiai 38  

Pievos ir ganyklos 10      

Šiltnamiai 11      

Kitos naudojamos žemės ūkio naudmenos 12      

Naudojamos žemės ūkio naudmenos(1, 9–12 eil. suma) 13      

Nenaudojamos žemės ūkio naudmenos 14      

Miškai 15      

Įžuvinti vandens telkiniai 16      

Kita  žemė 17      
Visas žemės plotas (13–17 eil. suma) 18      
 
 
Prašome nurodyti, kiek laiko sugaišote bandomojo surašymo lapo 3 priedui pildyti val. min. 
 
Įmonės vadovas (arba įgaliotas asmuo),  
ūkininkaujantis asmuo (arba kitas pilnametis šeimos narys) ______________________________________________________________ 

       (vardas, pavardė)                                                 (Parašas) 
 
Surašinėtojas___________________________________________________________________________________________________ 

                                                          (vardas, pavardė)                                                 (Parašas) 

Pasiteirauti: 
Statistikos departamente: tel. (8 5)  236 4982;  faks. (8 5)  236 4971;  el. p. ausra.jablonskiene@stat.gov.lt 
Kauno TSV: tel.: (8 37) 312 580, 312 527; faks. (8 37)  312 348; el. p. Vijoleta.Geisciunaite@stat.gov.lt   

mailto:Vijoleta.Geisciunaite@stat.gov.lt


Bandomojo žemės ūkio surašymo lapo 
4 priedas 

 
 

INFORMACIJA DĖL BANDOMOJO ŽEMĖS ŪKIO SURAŠYMO 
 
 

STATISTINIO TYRIMO 
TEISINIS PAGRINDAS 

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1166/2008 dėl 
ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, panaikinantis Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 571/88 (OL 2008 L 321, p. 14).  

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048;1999, Nr. 114-3299).  

Oficialiosios statistikos 2009 metų darbų programa, patvirtinta Statistikos departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 
DĮ-251 (Žin., 2009, Nr. 7-263). 

 
STATISTINIO TYRIMO 

RŪŠIS, APIMTIS  
IR TIKSLAS 

Bandomojo žemės ūkio surašymo metu apklausiami Kauno rajono Garliavos apylinkių 
seniūnijos žemės ūkio subjektai ir kiti žemės naudotojai.   

Tiriamasis laikotarpis – 2008 m. gegužės 31–2009 m. birželio 1 d. 

Bandomojo žemės ūkio surašymo tikslas – patikrinti Lietuvos Respublikos 2010 metų 
visuotinio žemės ūkio surašymo (toliau – surašymas) organizacines ir metodines nuostatas, 
patikslinti surašymo lapo klausimų formuluotes, testuoti surašymo lapo duomenų įvedimo 
loginės ir aritmetinės kontrolės sąlygas.   

 
STATISTINĖS 

INFORMACIJOS 
PASKELBIMO 

LAIKAS IR VIETA 
 

Atsižvelgiant į Bandomojo žemės ūkio surašymo rezultatus, bus parengti surašymo 
organizaciniai ir metodologiniai principai, rengiama programinė įranga ir atliekami kiti darbai.  

STATISTINIŲ 
DUOMENŲ 

PATEIKIMO PAREIGA 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis: 

„Juridiniai asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos 
darbų programai įgyvendinti.“  

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 3 dalis: 

„Fiziniai asmenys privalo teikti duomenis, jeigu tai nustato įstatymai arba oficialiosios 
statistikos darbų programa.“  

 
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.“  

 
 

____________________ 
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