TRUMPAS ŪKIŲ VEIKLOS REZULTATŲ TYRIMO APRAŠAS
Tyrimo tikslas
Vykdyti prekinės žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų stebėseną, formuoti ūkių
apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) duomenų bazę ir teikti pirminės ūkių apskaitos duomenis ES ŪADT.
Teisinis pagrindas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 435 „Dėl žemės ūkio
produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimų ir ūkių apskaitos duomenų tinklo kūrimo“ (Žin., 2001, Nr.
35-1185);
Tarybos 2009 m. lapkričio 30 d. reglamentas Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų
ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos bendrijoje (OL2009L328, p. 27);
Komisijos 2008 m. rugsėjo 3 d. reglamentas Nr. 868/2008 dėl ūkio pelno ataskaitos formos,
naudojamos privačių ūkių pajamoms nustatyti ir jų ekonominei veiklai analizuoti (OL 2008 L 237, p. 18);
Komisijos 1983 metų liepos 13 d. reglamentas (EEB) Nr. 1915/83 dėl tam tikrų išsamių apskaitos
tvarkymo įgyvendinimo taisyklių, siekiant nustatyti žemės ūkio valdų pajamas (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 3 skyrius, 5 tomas, p. 270), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. liepos 25 d.
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1192/2005 (OL 2005 L 194, p. 3);
Komisijos 2009 m. gruodžio 18 d. reglamentas (ES) Nr. 1291/2009 dėl respondentinių valdų
atrankos žemės ūkio valdų pajamoms nustatyti (OL 2009 L 347, p. 14);
Komisijos 2008 m. gruodžio 8 d. reglamentas (EB) Nr. 1242/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos
žemės ūkio valdų tipologija (OL 2008 L 335, p. 3);
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 132 „Dėl Lietuvos
žemės ūkio produkcijos gamintojų ūkinės – finansinės veiklos rezultatų tyrimo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 3D-126 „Dėl Lietuvos
ūkių apskaitos duomenų tinklo nacionalinės tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“.
Duomenys ir jų šaltiniai
ŪADT kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai, rodantys žemės naudojimą, gyvulių (paukščių)
skaičių ir jų rūšis, augalų ir gyvulių produktyvumą, darbo sąnaudas, ir ekonominiai, apibūdinantys ūkių
dalyvavimo žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus (produkcijos kainos ir vertė, pajamos,
išlaidos, kreditai, valstybės parama, turtas ir pan.).
Duomenys kaupiami iš ūkių ŪADT duomenų ataskaitų, parengtų remiantis veiklos apskaita.
Respondentai
1300 ūkininkų ūkių ir 45-50 žemės ūkio bendrovių ar kitų žemės ūkio įmonių, atrinktų pagal
atrankos planą, parengtą remiantis žemės ūkio surašymo arba žemės ūkio struktūros tyrimo
duomenimis.
Tyrimo rezultatų panaudojimas
Duomenys teikiami Statistikos departamentui, Europos Komisijai. Pagal 8 kriterijus sugrupuoti
pirminės apskaitos ir apskaičiuoti vidutiniai ūkių veiklos rodikliai skelbiami leidinyje „Ūkių veiklos
rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)“, naudojami Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto tyrimuose.
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