Kodėl rengiamas žemės ūkio
surašymas?
Žemės ūkio surašymas – visų ūkių (žemės
ūkio valdų), gaminančių žemės ūkio produktus,
statistinis tyrimas, per kurį gaunami išsamūs
statistiniai duomenys apie žemės ūkį.
Surašymo tikslas – nustatyti žemės ūkio valdų
(ūkių) skaičių, jų pasiskirstymą pagal dydį, rengti
statistinę informaciją apie žemės ūkio valdų (ūkių)
struktūrą ir specializaciją, darbuotojų skaičių,
laikomų ūkinių gyvūnų skaičių ir jų laikymo būdus,
naudojamos žemės plotą, tręšimą mėšlu ir mėšlo
gavybą.
Tai bus ketvirtasis žemės ūkio surašymas
Lietuvos valstybės istorijoje (pirmasis vyko
1930 m., antrasis – 2003 m., trečiasis – 2010 m.).
Pagal Europos Sąjungos (ES) teisės aktų
reikalavimus, visose ES šalyse žemės ūkio
surašymai atliekami kas 10 metų.
2020 metais žemės ūkio surašymą atlieka visos
ES šalys.

Kokie bus žemės ūkio surašymo
statistinių duomenų surinkimo
būdai?
CAWI – surašymo anketų pildymas savarankiškai
internetu;

Žemės ūkio surašymas Europos
Sąjungos šalyse
Nuo 1966 m. ES žemės ūkio surašymai atliekami
kas 10 metų. Paskutinis žemės ūkio surašymas
buvo atliktas 2010 m.
ES teisės aktais yra nustatyta, kokius rodiklius
visos ES šalys narės privalo surinkti surašymo
metu bei kaip ir kada juos turi pateikti Europos
Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui).
Surašymas ES šalyse atliekamas siekiant turėti
palyginamą tarp šalių statistinę informaciją,
leidžiančią analizuoti žemės ūkio būklę ES lygiu
ir įvertinti ES žemės ūkio politikos įgyvendinimą
bei plėtros galimybes.
Daugiau informacijos apie 2020 m. žemės ūkio
surašymą rasite Oficialiosios statistikos portale
osp.stat.gov.lt skyrelyje „Visuotiniai surašymai“.
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CATI – telefoninė apklausa;
CAPI – apklausa lankant ūkius ir naudojant
nešiojamus kompiuterius.

2020 m. žemės ūkio surašymą iš
dalies finansuoja Europos Sąjunga

2020 m.
žemės ūkio
surašymas
Surašymas vyks:

2020 m. rugpjūčio 19–
gruodžio 31 d.

Kaip vyks 2020 m. žemės ūkio
surašymas?
1.

2.

3.

Ūkininkų ir šeimos ūkiai 2020 m. rugpjūčio 19–
rugsėjo 9 d. galės pateikti statistinius duomenis
savarankiškai internetu per sistemą e.Statistika
gyventojams.
Tuos, kurie 2020 m. rugpjūčio 19–rugsėjo 9 d.
nebus pateikę statistinių duomenų, 2020 m.
rugsėjo 10–gruodžio 31 d. lankys arba telefonu
apklaus klausėjai.
Žemės ūkio bendrovės ir įmonės savo statistinius
duomenis turės pateikti 2020 m. spalio 10–
lapkričio 16 d. per Elektroninio statistinių verslo
duomenų parengimo ir perdavimo sistemą
e.Statistika.

Žemės ūkio surašymo metu bus
apklausiami:
Visi ūkininkų ir šeimos ūkiai, žemės valdoje
turintys vieną ir daugiau hektarų naudojamų
žemės ūkio naudmenų.
Visos žemės ūkio bendrovės ir įmonės.

Ką reikėtų žinoti žemės naudotojui?
2020 m. žemės ūkio surašymui atlikti bus
naudojami administraciniai duomenys.
Administraciniai duomenys, kurių rengimo
metodologiniai principai skiriasi nuo surašymo
rodiklių rengimo metodologinių principų, bus
įkeliami į surašymo anketą su galimybe ūkiams
koreguoti juos savarankiškai pildant anketą ar

apklausos su klausėju metu (surašymo anketos
bus iš dalies užpildytos administraciniais
duomenimis).
Administraciniai duomenys, kurių rengimo
principai atitinka surašymo rodiklių rengimo
principus, bus įkeliami tiesiai į 2020 m. žemės
ūkio surašymo duomenų bazę, neklausiant apie
juos apklausos metu (šie rodikliai nėra įtraukti
į surašymo anketos formuliarą).
Per surašymą surinktų statistinių duomenų
saugumą garantuoja įstatymai, todėl surinkti
duomenys bus panaudoti tik statistikos tikslams.
Su mokesčiais, socialiniu draudimu ar kitomis
administracinėmis priemonėmis surašymas
neturi ir neturės nieko bendra.
Apklausiant ūkininkaujantį asmenį, o jo nesant–
sutuoktinį ar kitą pilnametį šeimos narį,
nereikalaujama atsakymų pagrįsti dokumentais.

Kokie statistiniai duomenys bus
renkami per žemės ūkio surašymą?
ūkio (žemės ūkio valdos) vieta, juridinis statusas,
duomenys apie ūkio valdytoją;
auginamų žemės ūkio augalų, naudojamų žemės
ūkio naudmenų plotai, jų naudojimo teisinis
pagrindas;
taikomi žemės dirbimo metodai, žemės danga
žiemą, drėkinimas (plotas, drėkinimo metodai,
vandens šaltiniai);
tiesiogiai vartotojams parduodamos produkcijos
dalis (ar daugiau kaip 50 proc.);
paskolos kapitalui įsigyti turėjimas (taip / ne);
įrangos energijai iš atsinaujinančių šaltinių
naudojimas ūkyje;
laikomų ūkinių gyvūnų skaičius;

duomenys apie ūkio darbuotojus ir kitą pelningą
ūkio veiklą;
duomenys apie ūkinių gyvūnų laikymą, tręšimą,
mėšlo ir (ar) srutų gavybą ūkyje.

Ar 2020 m. žemės ūkio surašyme
bus kokių nors naujovių, palyginti
su vykusiu 2010 m.?
Bus
naudojama
daugiau
administracinių
duomenų, jie bus naudojami tiesiogiai, o ne
surinktiems duomenims tikrinti, kaip buvo
ankstesnio surašymo metu.
Siekiant sumažinti administracinę naštą ir ES
teisės aktams leidžiant, 2020 m. žemės ūkio
surašymas organizuojamas taip, kad dalis ūkių
turės pateikti tik pagrindinius duomenis apie
savo ūkį (turės užpildyti sutrumpintą surašymo
anketą). Statistiniams duomenims apie ūkio
darbuotojus ir kitą pelningą ūkio veiklą, ūkinių
gyvūnų laikymą, tręšimą, mėšlo ir (ar) srutų
gavybą ūkyje išrinkta reprezentatyvi ūkių imtis ir
šiuos statistinius duomenis turės pateikti tik į tą
imtį patekę ūkiai.
Ūkiai turės galimybę 2020 m. rugpjūčio 19–
rugsėjo 9 d. pateikti statistinius duomenis
savarankiškai internetu per sistemą e.Statistika
gyventojams. Ši sistema daugeliui ūkių jau
žinoma, nes jau keletą metų naudojama
kasmetinių statistinių tyrimų duomenims
surinkti.
Ūkius, kurie nurodytu laiku nepateiks savo
statistinių duomenų savarankiškai internetu,
lankys arba apklaus telefonu klausėjai. Ūkius
lankys viešųjų pirkimų būdu atrinktų rinkos
tyrimų įmonių klausėjai.

