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EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO STATISTINIO TYRIMO METODIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ekologinio ūkininkavimo statistinio tyrimo metodikoje (toliau – Metodika) aprašomas
ekologinio ūkininkavimo statistinio tyrimo (toliau – tyrimas) tikslas, pagrindinės sąvokos, nurodomi
tyrimą reglamentuojantys teisės aktai, taikomi klasifikatoriai, tiriamosios aplinkos visumos aprėptis
ir vertinami parametrai, taikomi tyrimo metodai, statistinių duomenų (toliau – duomenys) surinkimo
ir apdorojimo, kokybės ir konfidencialumo užtikrinimo, rodiklių skaičiavimo, statistinės informacijos
skelbimo ir pateikimo naudotojams tvarka.

II SKYRIUS
TYRIMO TIKSLAS
2. Tyrimo tikslas – rengti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą ekologinio
ūkininkavimo statistinę informaciją, reikalingą Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams dėl
žemės ūkio ir maisto produktų rinkos duomenų rinkimo, statistinės informacijos rengimo ir teikimo
Eurostatui, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos statistikos
departamentui ir kitiems naudotojams.
3.

Pagrindiniai statistinės informacijos naudotojai yra Eurostatas, Europos Komisija,

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kitos valstybės institucijos ir įstaigos, žiniasklaidos,
verslo ir mokslo atstovai, studentai, Europos ir kitos tarptautinės institucijos ir kt.
4. Tiriamasis laikotarpis ir (arba) periodiškumas – diena, mėnuo, metai.

III SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
5. Metodikoje vartojamos sąvokos:
5.1. duomenų teikėjas – ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atitinkanti įmonė ir (arba) ūkis;

5.2. duomenų tvarkytojas – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau –
ŽŪIKVC);
5.3. ekologinės gamybos ūkiuose auginami gyvuliai – gyvuliai, auginami sertifikavimo
įstaigos sertifikuotuose ūkiuose, atitinkančiuose teisės aktų, reglamentuojančių ekologiškų žemės ūkio
ir maisto produktų gamybą, reikalavimus;
5.4. ekologinio žemės ūkio augalų derlius – augalų produkcija, užauginta sertifikavimo
įstaigos sertifikuotų ūkių, atitinkančių teisės aktų, reglamentuojančių ekologiškų žemės ūkio ir maisto
produktų gamybą, reikalavimus;
5.5. naudojamos ekologinės gamybos naudmenos – sertifikavimo įstaigos sertifikuotuose
ūkiuose, atitinkančiuose teisės aktų, reglamentuojančių ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų
gamybą, reikalavimus, naudojami ariamosios žemės, kultūrinių ganyklų, natūralių pievų ir ganyklų,
daugiamečių augalų plotai;
5.6. sertifikavimo įstaiga – vadovaujantis Leidimo sertifikuoti ekologinę gamybą,
produkcijos perdirbimą ir tiekimą rinkai suteikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2006 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl Leidimo sertifikuoti ekologinę gamybą,
produkcijos perdirbimą ir tiekimą rinkai suteikimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka
patvirtintas juridinis asmuo, sertifikuojantis ekologinę gamybą ir ekologiškus žemės ūkio ir maisto
produktus ir kontroliuojantis ekologinės gamybos vienetus pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007,
reglamento (EB) Nr. 889/2008, reglamento Nr. 1235/2008 ir šių taisyklių reikalavimus;
5.7. sertifikuoti ekologinės gamybos subjektai – sertifikavimo įstaigos sertifikuoti ūkiai ir
(arba) įmonės, atitinkantys teisės aktų, reglamentuojančių ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų
gamybą, reikalavimus.
6. Metodikoje vartojami sutrumpinimai:
6.1. EK – Europos Komisija;
6.2. Eurostatas – Europos Sąjungos statistikos tarnyba;
6.3. IDIS – Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos
Interaktyvioji duomenų įvesties sistema;
6.4. LSD – Lietuvos statistikos departamentas;
6.5. LŽŪMPRIS – Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema;
6.6. LŽŪMPRIS valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
7. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos
Metodikos 9.2–9.6 papunkčiuose nurodytuose teisės aktuose.

IV SKYRIUS
TEISINIS PAGRINDAS

8. Tyrimą reglamentuojantys teisės aktai:
8.1. 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos
išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų
ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250,
p. 1), su naujaisiais pakeitimais, padarytais 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamentu (ES) Nr. 2164/2019 (OL 2019 L 328, p. 61);
8.2. 2019 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 1746/2019, kuriuo iš
dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos
ir dokumentų teikimo Komisijai;
8.3. 2020 m. vasario 12 d. Europos statistikos sistemos susitarimas dėl ekologinio
ūkininkavimo.
9. Kiti teisės aktai ir dokumentai, susiję su tyrimu:
9.1. 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos
ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189,
p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr.
517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1);
9.2. Duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-512 „Dėl Duomenų apie
grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo“;
9.3. Duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-39 „Dėl
Duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo taisyklių patvirtinimo“;
9.4. Duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-416 „Dėl Duomenų apie
pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių patvirtinimo“;
9.5. Duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymu Nr.
3D-246 „Dėl Duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo
taisyklių patvirtinimo“;
9.6. Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 3D-707 „Dėl Žuvininkystės duomenų teikimo
taisyklių patvirtinimo“;
9.7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 3D-333
„Dėl statistinės informacijos ekologinės gamybos srityje teikimo“;

9.8. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156
„Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“
(toliau – Nuostatai).

V SKYRIUS
TAIKOMI KLASIFIKATORIAI
10. Tyrime naudojami šie klasifikatoriai, kurie skelbiami Oficialiosios statistikos portale
osp.stat.gov.lt → Klasifikatoriai:
10.1. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (toliau – EVRK, 2 red.), patvirtintas
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m.
spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“;
10.2. Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus II dalis.
11. Tyrime naudojamas pieno gaminių sąrašas, patvirtintas 1996 m. gruodžio 18 d.
Komisijos sprendimu Nr. 97/80/EB, nustatančiu Tarybos direktyvos Nr. 96/16/EB dėl pieno ir pieno
produktų statistinių tyrimų įgyvendinimo nuostatas, bei gyvulių ir skerdimo statistinių duomenų
kategorijos, patvirtintos 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr.
1165/2008 dėl gyvulių ir mėsos statistikos, panaikinantis Tarybos direktyvas Nr. 93/23/EEB, Nr.
93/24/EEB ir Nr. 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).

VI SKYRIUS
TIRIAMOJI VISUMA (POPULIACIJA), ELEMENTŲ APRĖPTIS IR
SKAIČIUOJAMI PARAMETRAI
12. Geografinė tyrimo aprėptis – visa Lietuvos Respublika.
13. Tyrimo populiaciją sudaro:
13.1. ekologiškų grūdų ir aliejinių augalų sėklų prekybos ir (ar) perdirbimo įmonės arba
ūkiai;
13.2. ekologiškų bulvių, daržovių, vaisių ir uogų prekybos ir (ar) perdirbimo įmonės arba
ūkai;
13.3. ekologiško pieno supirkimo ir (ar) perdirbimo įmonės;
13.4. ekologiškai užaugintų gyvulių skerdimo įmonės arba ūkiai;
13.5. ekologiškos mėsos perdirbimo įmonės arba ūkiai;

13.6. ekologiškų kiaušinių gavybos įmonės arba ūkiai;
13.7. ekologinės akvakultūros veiklą vykdančios įmonės arba ūkiai;
13.8. ekologinės gamybos ūkiai.
14. Duomenų teikėjų sąrašas parengiamas vadovaujantis sertifikavimo įstaigos parengtu
Ekologinių tvarkymo ūkio subjektų sąrašu. Kiekvieno mėnesio pabaigoje duomenų tvarkytojas
atnaujina duomenų teikėjų sąrašą vadovaudamasis sertifikavimo įstaigos skelbiama informacija.
Duomenis pagal ataskaitos formą KPS-4 teikia ekologinės gamybos ūkiai, kuriuose buvo sertifikuota
daugiau nei 100 vištų dedeklių. Kiekvienų metų pradžioje duomenų tvarkytojas suderina KPS-4
ataskaitos duomenų teikėjų sąrašą su sertifikavimo įstaiga. Duomenis pagal ataskaitos formą Ž-4
teikia EVRK su kodu 03.22 žymimą akvakultūros veiklą vykdantys verslo subjektai ir Ūkininkų ūkių
registre registruoti ūkininkų ūkiai, įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Valstybinės
veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą ir turintys veterinarinį
patvirtinimo numerį.
15. Skaičiuojami parametrai:
15.1. ekologiškų grūdų ir aliejinių augalų sėklų prekybos, perdirbimo ir atsargų kiekis,
matuojamas tonomis (t), ir vertė, matuojama eurais (EUR (be PVM);
15.2. ekologiškų grūdų ir aliejinių augalų sėklų produktų gamybos ir pardavimo kiekis,
matuojamas tonomis (t), ir vertė, matuojama eurais (EUR (be PVM);
15.3. ekologiškų bulvių, daržovių, vaisių ir uogų supirkimo iš Lietuvos augintojų kiekis bei
perdirbtų ekologiškų bulvių, daržovių, vaisių ir uogų gamybos ir pardavimo kiekis, matuojami
kilogramais (kg) ar litrais (l), ir vertė, matuojama eurais (EUR (be PVM) už nustatytą matavimo
vienetą;
15.4. ekologiško žalio pieno supirkimo ir pardavimo kiekis, matuojamas kilogramais (kg),
ir vertė, matuojama eurais (EUR (be PVM), bei riebumas ir baltymingumas, matuojami procentais
(proc.);
15.5. vidutinė ekologiško pieno gaminių pardavimo kaina, matuojama eurais (EUR (be
PVM) už nustatytą matavimo vienetą, ir kiekis, matuojamas kilogramais (kg) ar litrais (l);
15.6. ekologiško pieno gaminių, pagamintų iš nuosavų medžiagų ir žaliavų, pusgaminių
gamybos ir pardavimo kiekis ir ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučių kiekis, matuojami
kilogramais (kg), ir vertė, matuojama eurais (EUR (be PVM);
15.7. supirktas ekologiško žalio karvių pieno kiekis, jo riebalų ir baltymų kiekis, pagamintų
ekologiško pieno gaminių kiekis, jiems gaminti sunaudotų pieno riebalų ir baltymų kiekis, matuojami
tonomis (t);
15.8. primelžtas ekologiško pieno kiekis, matuojamas tonomis (t);

15.9. supirktų ir (ar) savų užaugintų, ir (ar) pagal paslaugą paskerstų, ir suklasifikuotų pagal
SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų galvijų skaičius,
matuojamas vienetais (vnt.), gyvasis ir skerdenų svoris bei skerdenų klasifikavimo rezultatai,
matuojami kilogramais (kg), supirktų ir (ar) užaugintų galvijų gyvojo svorio ir (ar) skerdenų svorio
vertė, matuojama eurais (EUR (be PVM);
15.10. paskerstų supirktų, savų užaugintų ir (ar) paskerstų atliekant skerdimo paslaugą
ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų galvijų, kiaulių ir avių skaičius, matuojamas vienetais (vnt.),
gyvasis ir skerdenų svoris, matuojamas kilogramais (kg), gyvojo ir skerdenų svorio vertė, matuojama
eurais (EUR (be PVM);
15.11. ekologiškos mėsos ir jos gaminių gamybos ir pardavimo kiekis, matuojamas
kilogramais (kg), ir vertė, matuojama eurais (EUR (be PVM);
15.12. gautas ekologiškų kiaušinių kiekis, matuojamas vienetais (vnt.) ir tonomis (t);
15.13. išgaudytas ir realizuotas ekologinės akvakultūros produkcijos kiekis, matuojamas
kilogramais (kg);
15.14. sertifikuotų ekologinės gamybos subjektų skaičius, matuojamas vienetais (vnt.);
15.15. naudojamos ekologinės gamybos naudmenos, matuojamos hektarais (ha);
15.16. ekologinio žemės ūkio augalų derlius, matuojamas tonomis (t);
15.17. ekologinės gamybos ūkiuose auginamų gyvulių skaičius, matuojamas vienetais
(vnt.);
15.18. gautas ekologiško medaus ir jo produktų kiekis, matuojamas tonomis (t).

VII SKYRIUS
TAIKOMI METODAI
16. Tyrimas atliekamas taikant ištisinio tyrimo metodą – surenkant duomenis iš duomenų
teikėjų pagal ataskaitų formas GS-2, GS-4, BVDS-4, PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, MS-1, MS-2, MS-3,
MS-4, KPS-4 ir Ž-4.
17. Pagal Metodikos 8.1 ir 8.3 papunkčiuose nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose
pateiktas ataskaitų formas statistinę informaciją rengia ir pateikia duomenų tvarkytojui sertifikavimo
įstaiga, naudodama administracinius duomenis.

VIII SKYRIUS
DUOMENŲ ŠALTINIAI IR DUOMENŲ SURINKIMAS
18. Duomenų šaltinis – tyrimas. Tyrimą atlieka ŽŪIKVC.

19. Duomenų teikėjai teikia šias statistines ataskaitas:
19.1. ekologiškų grūdų ir aliejinių augalų sėklų prekybos ir (ar) perdirbimo įmonės arba
ūkiai – pagal Metodikos 9.2 papunktyje nurodytame teisės akte patvirtintas statistinių ataskaitų
formas GS-2 ir GS-4;
19.2. ekologiškų bulvių, daržovių, vaisių ir uogų prekybos ir (ar) perdirbimo įmonės arba
ūkai – pagal Metodikos 9.3 papunktyje nurodytame teisės akte patvirtintą statistinės ataskaitos formą
BVDS-4;
19.3. ekologiško pieno supirkimo ir (ar) perdirbimo įmonės – pagal Metodikos 9.4
papunktyje nurodytame teisės akte patvirtintas statistinių ataskaitų formas PS-1, PS-2, PS-3 ir PS-4;
19.4. ekologiškai užaugintų gyvulių skerdimo įmonės arba ūkiai – pagal Metodikos 9.5
papunktyje nurodytame teisės akte patvirtintas statistinių ataskaitų formas MS-1, MS-2 ir MS-3;
19.5. ekologiškos mėsos perdirbimo įmonės arba ūkiai – pagal Metodikos 9.5 papunktyje
nurodytame teisės akte patvirtintą statistinės ataskaitos formą MS-4;
19.6. ekologiškų kiaušinių gavybos įmonės arba ūkiai – pagal Metodikos 9.5 papunktyje
nurodytame teisės akte patvirtintą statistinės ataskaitos formą KPS-4;
19.7. ekologinės akvakultūros veiklą vykdančios įmonės arba ūkiai – pagal Metodikos 9.6
papunktyje nurodytame teisės akte patvirtintą statistinės ataskaitos formą Ž-4;
19.8. sertifikavimo įstaiga – pagal Metodikos 8.1 ir 8.3 papunkčiuose nurodytuose teisės
aktuose ir dokumentuose nurodytas ataskaitų formas.
20. Duomenų teikėjai statistines ataskaitas teikia Metodikos 8.1, 8.3 ir 9.2–9.6 papunkčiuose
nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose nurodytais terminais.
21. Duomenys teikiami naudojant IDIS. Nesant techninių galimybių naudotis IDIS,
duomenys teikiami el. paštu arba faksu.
22. Duomenų teikėjai, pasikeitus Metodikos 19.1–19.8 papunkčiuose nurodytų ataskaitų
formose pateiktiems apskaitos duomenims, privalo apie tai informuoti duomenų tvarkytoją ir pateikti
patikslintą atitinkamo laikotarpio ataskaitą.

IX SKYRIUS
DUOMENŲ IR STATISTINĖS INFORMACIJOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
23. Duomenų teikėjų teikiamų duomenų ir rengiamos, teikiamos kitoms institucijoms ir
skelbiamos statistinės informacijos kokybė užtikrinama vadovaujantis Nuostatais, ŽŪIKVC
generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1V-54 „Dėl Statistinių duomenų Lietuvos
žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinei sistemai teikimo, patikros, tvarkymo, statistinės
informacijos rengimo, teikimo Europos Komisijai, Eurostatui bei nacionalinėms institucijoms ir

skelbimo procedūros aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Statistinių duomenų Lietuvos žemės ūkio ir
maisto produktų rinkos informacinei sistemai teikimo, patikros, tvarkymo, statistinės informacijos
rengimo, teikimo Europos Komisijai, Eurostatui bei nacionalinėms institucijoms ir skelbimo
procedūros aprašu, ŽŪIKVC generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-108
„Dėl Duomenų teikėjų, teikiančių duomenis Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
informacinei sistemai, patikros procedūros aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Duomenų teikėjų,
teikiančių duomenis Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinei sistemai, patikros
procedūros aprašu, ŽŪIKVC generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1V-91 „Dėl
Oficialiosios statistinės informacijos rengimo rizikos vertinimo metodikos tvirtinimo“ patvirtinta
Oficialiosios statistinės informacijos rengimo rizikos vertinimo metodika, Metodikos 9.2–9.6
papunkčiuose nurodytais teisės aktais.
24. Duomenų teikėjų pateiktų duomenų išsamumo ir patikimumo kontrolė yra atliekama
tokiu būdu:
24.1. vykdant aritmetinę ir loginę duomenų įvedimo kontrolę bei naudojant IDIS įdiegtas
automatizuotas priemones tikrinamos aritmetinės klaidos ir loginis atitinkamų statistinių rodiklių
ryšys;
24.2. naudojant IDIS įdiegtas automatizuotas priemones duomenų teikėjo pateikti
duomenys yra lyginami su ankstesnio laikotarpio duomenimis ir registruojamos išsiskiriančios
reikšmės;
24.3. nustačius netikslumų komunikuojama su duomenų teikėju ir atliekama neatitikčių
priežasčių analizė;
24.4. duomenų teikėjai pasikeitusius duomenis turi pateikti duomenų tvarkytojui Metodikos
9.4–9.8 papunkčiuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.
25. IDIS yra saugoma duomenų koregavimo istorija.
26. Sertifikavimo įstaigos pateiktų duomenų išsamumo ir patikimumo kontrolė yra
atliekama tokiu būdu:
26.1. sertifikavimo įstaigos pateikti duomenys yra lyginami su ankstesnio laikotarpio
duomenimis ir registruojamos išsiskiriančios reikšmės;
26.2. nustačius netikslumų komunikuojama su sertifikavimo įstaiga ir atliekama neatitikčių
priežasčių analizė;
26.3. sertifikavimo įstaiga pasikeitusius duomenis iš naujo pateikia duomenų tvarkytojui.
27. Duomenų įvedimo ir (ar) patikros metu nustatytas neatitiktis ir koregavimo veiksmus
duomenų tvarkytojas užregistruoja Neatitikčių registravimo žurnale (Metodikos priedas).
28. Klaidos, pastebėtos paskelbtoje statistinėje informacijoje, nedelsiant ištaisomos ir apie
jas informuojami naudotojai.

X SKYRIUS
DUOMENŲ IR STATISTINĖS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS
29. Duomenų tvarkytojas užtikrina duomenų teikėjų teikiamų duomenų konfidencialumą
ir vientisumą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, ŽŪIKVC įdiegtu informacijos
saugumo valdymo pagal ISO/IEC 27001:2013 standartu, 2017 m. balandžio 20 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1185/2017, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir
dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai,
ŽŪIKVC generalinio direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-124 „Dėl Valstybės
įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacijos saugumo politikos tvirtinimo“
ir kitais ŽŪIKVC dokumentais, reglamentuojančiais informacijos konfidencialumą ir vientisumą.
30. Duomenų tvarkytojas teisės aktų nustatyta tvarka privalo saugoti ir tvarkyti duomenų
teikėjų apskaitą.
31. Duomenų teikėjų pateikti duomenys LŽŪMPRIS duomenų bazėje saugomi teisės aktų
nustatyta tvarka.
32. Duomenų teikėjai privalo tvarkyti statistinių ataskaitų apskaitą ir jas saugoti 3 (trejus)
metus duomenų teikėjo nustatytose laikmenose.
33. Už duomenų teikėjo rengiamų ir duomenų tvarkytojui teikiamų statistinių ataskaitų
apskaitos tvarkymą atsako duomenų teikėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
34. Asmens duomenys tvarkomi ir jų saugumas užtikrinamas vadovaujantis 2016 m.
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

XI SKYRIUS
STATISTINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO FORMULĖS
35. Metodikos 15.1–15.7, 15.11–15.13 papunkčiuose nurodytų statistinių rodiklių
(parametrų) suminės vertės pagal GS-2, GS-4, BVDS-4, PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, MS-4, KPS-4 ir Ž4 ataskaitose pateiktus duomenis apskaičiuojamos Metodikos 15.1–15.7, 15.11–15.13 papunkčiuose
nustatytiems atitinkamiems matavimo vienetams.
36. k-tojo ekologiško produkto supirkimo ar pardavimo vidutinė (svertinė) kaina ̅̅̅̅̅̅
𝐸𝑃𝐾𝑘,𝑡
Metodikos 15.1–15.4, 15.6, 15.11 papunkčiuose nustatytam atitinkamam matavimo vienetui pagal

GS-2, GS-4, BVDS-4, PS-2, PS-3 ir MS-4 ataskaitose pateiktus duomenis ataskaitiniu laikotarpiu t
yra apskaičiuojama:
̅̅̅̅̅̅
𝐸𝑃𝐾𝑘,𝑡 =

𝑖
∑𝑛𝑘,𝑖=1 𝑉𝑘,𝑡
𝑖
∑𝑛𝑘,𝑖=1 𝑃𝑘,𝑡

čia:
𝑖
𝑉𝑘,𝑡
– i-tojo duomenų teikėjo pateikto k-tojo ekologiško produkto supirkimo ar pardavimo

vertė ataskaitiniu laikotarpiu t (Metodikos 15.1–15.4, 15.6, 15.11 papunkčiuose nustatyto atitinkamo
produkto matavimo vienetais);
𝑖
𝑃𝑘,𝑡
– i-tojo duomenų teikėjo pateikto k-tojo ekologiško produkto supirkimo ar pardavimo

kiekis ataskaitiniu laikotarpiu t (Metodikos 15.1–15.4, 15.6, 15.11 papunkčiuose nustatytais
atitinkamais matavimo vienetais);
𝑛 – duomenų teikėjų skaičius vienetais (vnt.).
̅̅̅̅̅̅̅̅𝑡
37. Ekologiško pieno gaminio vidutinė (svertinė) pardavimo Lietuvos rinkoje kaina 𝐸𝑃𝐺𝐾
eurais už kilogramą (EUR/kg (be PVM) arba eurais už litrą (EUR/l (be PVM) pagal PS-1 ataskaitoje
pateiktus duomenis ataskaitiniu laikotarpiu t apskaičiuojama:
̅̅̅̅̅̅̅̅𝑡 =
𝐸𝑃𝐺𝐾

∑𝑛𝑖=1 𝐾𝑡𝑖 𝑃𝑡𝑖
∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑡𝑖

čia:
𝐾𝑡𝑖 – i-tojo duomenų teikėjo pateikta ekologiško pieno gaminio pardavimo Lietuvos rinkoje
kaina eurais už matavimo vienetą (EUR už mat. vnt. (be PVM) ataskaitiniu laikotarpiu t;
𝑃𝑡𝑖 – i-tojo duomenų teikėjo pateiktas parduotas Lietuvos rinkoje ekologiško pieno gaminio
kiekis kilogramais (kg) arba litrais (l) ataskaitiniu laikotarpiu t;
𝑛 – duomenų teikėjų skaičius vienetais (vnt.).
38. Vidutinis (svertinis) supirkto ar parduoto ekologiško žalio pieno riebumas
𝑅̅𝑡 procentais (proc.) pagal PS-2 ataskaitoje pateiktus duomenis ataskaitiniu laikotarpiu t
apskaičiuojamas:
𝑅̅𝑡 =

∑𝑛𝑖=1 𝑅𝑡𝑖 𝑃𝑡𝑖
∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑡𝑖

čia:
𝑅𝑡𝑖 – i-tojo duomenų teikėjo pateiktas supirkto ar parduoto ekologiško žalio pieno kiekio
riebumas procentais (proc.) ataskaitiniu laikotarpiu t;
𝑃𝑡𝑖 – i-tojo duomenų teikėjo pateiktas supirkto ar parduoto ekologiško žalio pieno kiekis
kilogramais (kg) ataskaitiniu laikotarpiu t;
𝑛 – duomenų teikėjų skaičius vienetais (vnt.).

39. Vidutinis (svertinis) supirkto ar parduoto ekologiško žalio pieno baltymingumas
𝐵̅𝑡 procentais (proc.) pagal PS-2 ataskaitoje pateiktus duomenis ataskaitiniu laikotarpiu t
apskaičiuojamas:
𝐵̅𝑡 =

∑𝑛𝑖=1 𝐵𝑡𝑖 𝑃𝑡𝑖
∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑡𝑖

čia:
𝐵𝑡𝑖 – i-tojo duomenų teikėjo pateiktas supirkto ar parduoto ekologiško žalio pieno kiekio
baltymingumas procentais (proc.) ataskaitiniu laikotarpiu t;
𝑃𝑡𝑖 – i-tojo duomenų teikėjo pateiktas supirkto ar parduoto ekologiško žalio pieno kiekis
kilogramais (kg) ataskaitiniu laikotarpiu t;
𝑛 – duomenų teikėjų skaičius vienetais (vnt.).
40. Paskerstų ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų galvijų, kiaulių ar avių skerdimų
skaičius 𝐸𝑆𝑆𝑡 vienetais (vnt.) pagal MS-1, MS-2 ir MS-3 ataskaitose pateiktus duomenis ataskaitiniu
laikotarpiu t apskaičiuojamas:
𝑛

𝐸𝑆𝑆𝑡 = ∑(𝑆𝑆𝑡𝑖 + 𝑈𝑆𝑡𝑖 + 𝑃𝑆𝑡𝑖 )
𝑖=1

čia:
𝑆𝑆𝑡𝑖 – i-tojo duomenų teikėjo paskerstų supirktų ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų
galvijų, kiaulių ar avių skaičius vienetais (vnt.) ataskaitiniu laikotarpiu t;
𝑈𝑆𝑡𝑖 – i-tojo duomenų teikėjo paskerstų savo užaugintų ekologinės gamybos ūkiuose galvijų,
kiaulių ar avių skaičius vienetais ( vnt.) ataskaitiniu laikotarpiu t;
𝑃𝑆𝑡𝑖 – i-tojo duomenų teikėjo paskerstų atliekant skerdimo paslaugą ekologinės gamybos
ūkiuose užaugintų galvijų, kiaulių ar avių skaičius vienetais (vnt.) ataskaitiniu laikotarpiu t;
𝑛 – duomenų teikėjų skaičius vienetais (vnt.).
41. Ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų galvijų supirkimo pagal SEUROP skerdenų
klasifikavimo skalę atitinkamos s-ios kategorijos j-ios raumeningumo ir k-ios riebumo klasės vidutinė
(𝑠,𝑗,𝑘)

(svertinė) skerdenų kaina 𝐸𝑃𝐺𝑆𝑡

eurais už kilogramą (EUR/kg (be PVM) pagal MS-1 ataskaitoje

pateiktus duomenis ataskaitiniu laikotarpiu t yra apskaičiuojama:
(𝑠,𝑗,𝑘)

(𝑠,𝑗,𝑘)
𝐸𝑃𝐺𝑆𝑡

čia:

=

∑𝑀𝑡

(𝑠,𝑗,𝑘)

∑𝑀𝑡

(𝑠,𝑗,𝑘)

𝑆𝑉𝐺𝑡

(𝑠,𝑗,𝑘)

𝑆𝑆𝐺𝑡

(𝑠,𝑗,𝑘)

𝑆𝑉𝐺𝑡

– atitinkamos s-ios kategorijos j-ios raumeningumo ir k-ios riebumo klasės

supirkto pagal skerdenų svorį ir kokybę ekologinės gamybos ūkiuose užauginto galvijo skerdenos
vertė eurais (EUR (be PVM) ataskaitiniu laikotarpiu t;
(𝑠,𝑗,𝑘)

𝑆𝑆𝐺𝑡

– atitinkamos s-ios kategorijos j-ios raumeningumo ir k-ios riebumo klasės

supirkto pagal skerdenų svorį ir kokybę ekologinės gamybos ūkiuose užauginto galvijo atšaldytos
skerdenos svoris kilogramais (kg) ataskaitiniu laikotarpiu t;
(𝑠,𝑗,𝑘)

𝑀𝑡

– atitinkamos s-ios kategorijos j-ios raumeningumo ir k-ios riebumo klasės supirktų

pagal skerdenų svorį ir kokybę ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų galvijų skaičius vienetais
(vnt.) ataskaitiniu laikotarpiu t;
𝑠 = {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝑍} – kategorijų aibė; 𝑗 = {𝑆, 𝐸, 𝑈, 𝑅, 𝑂, 𝑃} – raumeningumo klasių aibė;
𝑘 = {1, 2, 3, 4, 5} – riebumo klasių aibė.
42. Ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų galvijų, kiaulių ar avių vidutinė (svertinė)
supirkimo pagal gyvąjį svorį kaina 𝐸𝐺𝑆𝐾𝑡 eurais už kilogramą (EUR/kg (be PVM) pagal MS-1, MS2 ir MS-3 ataskaitose pateiktus duomenis ataskaitiniu laikotarpiu t apskaičiuojama:
∑𝑀𝑡 𝐺𝑉𝑇𝑡
𝐸𝐺𝑆𝐾𝑡 = 𝑀𝑡
∑ 𝐺𝑆𝑇𝑡
čia:
𝐺𝑉𝑇𝑡

– supirktų ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų galvijų, kiaulių ar avių gyvojo

svorio vertė eurais (EUR (be PVM) ataskaitiniu laikotarpiu t;
𝐺𝑆𝑇𝑡 – supirktų ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų galvijų, kiaulių ar avių gyvasis
svoris kilogramais (kg) ataskaitiniu laikotarpiu t;
𝑀𝑡 – supirktų pagal gyvąjį svorį ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų galvijų, kiaulių ar
avių skaičius vienetais (vnt.) ataskaitiniu laikotarpiu t.
43. Supirktų ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų galvijų, kiaulių ar avių vidutinė
(svertinė) skerdenų svorio kaina 𝐸𝑆𝑆𝐾𝑡 eurais už kilogramą (EUR/kg (be PVM) pagal MS-1, MS-2
ir MS-3 ataskaitiniu laikotarpiu t apskaičiuojama:
𝐸𝑆𝑆𝐾𝑡 =

∑𝑀𝑡 𝑆𝑉𝑇𝑡
∑𝑀𝑡 𝑆𝑆𝑇𝑡

čia:
𝑆𝑉𝑇𝑡

– supirktų ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų galvijų, kiaulių ar avių skerdenų

svorio vertė eurais (EUR (be PVM) ataskaitiniu laikotarpiu t;

𝑆𝑆𝑇𝑡 – supirktų ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų galvijų, kiaulių ar avių skerdenų
svoris kilogramais (kg) ataskaitiniu laikotarpiu t;
𝑀𝑡 – supirktų ekologinės gamybos ūkiuose užaugintų galvijų, kiaulių ar avių skaičius
vienetais (vnt.) ataskaitiniu laikotarpiu t.

XII SKYRIUS
NAUDOJAMOS KOMPIUTERIŲ PROGRAMOS

44. Tyrimui atlikti naudojama IDIS.
45. Duomenys analizuojami ir statistinė informacija rengiama naudojant „MS Excel“
programą.

XIII SKYRIUS
STATISTINĖS INFORMACIJOS SKLAIDA
46. Duomenų tvarkytojo surinkti duomenys teikiami Eurostatui, EK, LŽŪMPRIS
valdytojai ir kitoms institucijoms Metodikos 8.1–8.3, 9.2–9.6 papunkčiuose nurodytų teisės aktų ir
dokumentų nustatyta tvarka.
47. Vadovaujantis ŽŪIKVC statistinės informacijos skelbimo kalendoriumi statistinė
informacija skelbiama ŽŪIKVC interneto svetainėje www.vic.lt, oficialiajame dvisavaitiniame
informaciniame statistiniame leidinyje „Agro RINKA“ ir pusmetiniame statistiniame leidinyje
„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai“.
48. Oficialiosios statistikos portale duomenys skelbiami pagal patvirtintą Statistinės
informacijos skelbimo Oficialiosios statistikos portale kalendorių.
49. Statistinė informacija teikiama pagal atskiras užklausas Lietuvos Respublikos teisės
aktų ir duomenų tvarkytojo nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
50. Pasikeitus Metodikoje nurodytiems teisės aktams, vadovaujamasi aktualiomis šių
teisės aktų redakcijų nuostatomis.
51. Metodika kasmet yra peržiūrima ir keičiama pagal pasikeitusius teisės aktų
reikalavimus.

52. Už Metodikos peržiūrą yra atsakingas ŽŪIKVC Rinkos informacijos ir ekonominės
analizės skyriaus vadovo paskirtas darbuotojas, atsakingas už tyrimą.

____________________________________

Ekologinio ūkininkavimo statistinio tyrimo metodikos
priedas
(Neatitikčių registravimo žurnalo forma)
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