Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2020 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. DĮ-292

Lietuvos statistikos departamento
Žemės ūkio, aplinkosaugos ir
energetikos statistikos skyriui

GYVULIŲ SKAIČIAUS IR GYVULININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBOS STATISTINIO TYRIMO
ŪKININKŲ IR ŠEIMOS ŪKIŲ 20_ _ M. ANKETA
ŽŪŪ-02 (METINĖ)
________________ Nr. ___
(Užpildymo data)
Pateikiama: iki sausio 21 d.

Ūkio identifikavimo
sąlyginis kodas

Pateikia: ūkininkų ir šeimos ūkiai, auginantys gyvulius,
triušius, paukščius, bičių šeimas, brangiakailius žvėrelius
ir gaminantys gyvulininkystės produktus.
Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų
statistinių duomenų konfidencialumą

Nurodykite savivaldybę, kurioje auginami
gyvuliai, triušiai, paukščiai, bičių šeimos,
brangiakailiai žvėreliai

Informacija apie asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga
Kviečiame statistinio tyrimo anketą pildyti ir teikti internetu
apklausos.stat.gov.lt
Prieš pildydami statistinio tyrimo anketą, perskaitykite
paaiškinimus (statistinės anketos 2 priedas)

1. Ar ūkyje 20_ _ m. auginote gyvulius, paukščius,
triušius, bites, brangiakailius žvėrelius:
taip

3. Nurodykite galvijų skaičiaus kaitą per ataskaitinį laikotarpį:
Rodiklio pavadinimas

Matavimo vnt.

A

B

ne

2. Nurodykite 20_ _ m. sausio 1 d. ūkyje auginamų
galvijų skaičių:
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

20_ _-01-01

A

B

1

Galvijai (03–14 eil. suma)

Iki vienų
metų

Nuo vienų
iki dvejų
metų

02

buliukai ir telyčaitės
skersti
veislei

buliukai

04

telyčaitės

05

buliukai
telyčios

06
skersti

07

veislei

08

buliai

Dvejų
metų ir
vyresni

telyčios

karvės

03

09
skersti

10

veislei

11

melžiamos

12

žindenės

13

kitos

14

Neauginote išvardytų galvijų

Galvijų skaičius
20_ _-01-01, iš viso
Atvesta gyvų veršelių
Apsiveršiavo telyčių

Eil. nr. Galvijai
C

vnt.

1

iš jų
melžiamos
karvės
2

01

vnt.
vnt.
vnt.
Pirkta galvijų auginti
gyvasis svoris, kg
Paskersta galvijų savo ūkyje, vnt.
iš viso
gyvasis svoris, kg
parduota turguje galvijų skerdenos svoris,
skerdenos (iš 06 eil.)
kg
vnt.
paskersta iki vienų
metų veršelių
gyvasis svoris, kg
vnt.
iš paskersta telyčių
jų
gyvasis svoris, kg
vnt.
paskersta karvių
gyvasis svoris, kg
vnt.
paskersta bulių
gyvasis svoris, kg
vnt.
Parduota skersti galvijų
gyvasis svoris, kg
vnt.
Parduota galvijų auginti
gyvasis svoris, kg
vnt.
Krito ir žuvo įvairaus
amžiaus galvijų
gyvasis svoris, kg
Galvijų skaičius
20_ _-01-01, iš viso
vnt.
(01+02+03)-(05+16+18+20)

02
02A
03
04
05
06

x
x

15
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22

Nebuvo išvardytų galvijų

4. Nurodykite ūkyje primelžtą karvių pieną ir iš jo pagamintus pieno produktus:
Rodiklio pavadinimas
A
Primelžta karvių pieno
supirkimo punktams
iš to skaičiaus parduota
turguje ir kitur
Suvartota maistui karvių pieno primelžto ūkyje
naminio sūrio
iš to skaičiaus parduota
Pagaminta pieno produktų iš ūkyje
grietinės
primelžto karvių pieno
iš to skaičiaus parduota
(iš 01 eil.)
sviesto
iš to skaičiaus parduota
Nebuvo išvardytų produktų

Matavimo vnt.
B

Eil. nr.
C

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Per ataskaitinį laikotarpį
1

x
x
x
x

x
x

2
5. Nurodykite 20_ _ m. sausio 1 d. ūkyje auginamų kiaulių skaičių:
Rodiklio pavadinimas
A
Kiaulės (21–30 eil. suma)
paršeliai
penimos kiaulės (įskaitant
išbrokuotas paršavedes ir kuilius)

iki 20 kg arba iki 2 mėn.
nuo 20 iki 50 kg arba nuo 2 iki 4 mėn.
nuo 50 iki 80 kg arba nuo 4 iki 6 mėn.
nuo 80 iki 110 kg arba nuo 6 iki 8 mėn.
> 110 kg arba 8 mėn. ir daugiau
kuiliai
pagrindinės paršavedės
pakaitinės paršavedės
pakaitinės kiaulaitės (sukergtos)
pakaitinės kiaulaitės (nesukergtos)

iš jų
veislinės kiaulės
(50 kg ir sunkesnės)

Eil. nr.
B
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

20_ _-01-01
1

Eil. nr.
C
01

Kiaulės
1

Neauginote išvardytų kiaulių

6. Nurodykite kiaulių skaičiaus kaitą per ataskaitinį laikotarpį:
Rodiklio pavadinimas
A
Kiaulių skaičius 20_ _-01-01, iš viso
Atvesta gyvų paršelių
Pirkta kiaulių auginti
Paskersta kiaulių savo ūkyje, iš viso
iš to skaičiaus parduota turguje kiaulių skerdenos
Parduota skersti kiaulių
Parduota kiaulių auginti
Krito ir žuvo įvairaus amžiaus kiaulių
Kiaulių skaičius 20_ _-01-01, iš viso (01+02+03)-(05+16+18+20)

Matavimo vnt.
B
vnt.
vnt.
vnt.
gyvasis svoris, kg
vnt.
gyvasis svoris, kg
skerdenos svoris, kg
vnt.
gyvasis svoris, kg
vnt.
gyvasis svoris, kg
vnt.
gyvasis svoris, kg
vnt.

02
03
04
05
06
15
16
17
18
19
20
21
22

Nebuvo išvardytų kiaulių

7. Nurodykite 20_ _ m. sausio 1 d. ūkyje auginamų avių ir ožkų skaičių:
Rodiklio pavadinimas
A

Eil. nr.
B

Avys, iš viso

20_ _-01-01
1

35

iš jų vienų metų ir vyresnės jauniklės ir ėriavedės

36

Ožkos, iš viso

40

iš jų vienų metų ir vyresnės vedeklės

41

Neauginote išvardytų avių ir ožkų

8. Nurodykite avių ir ožkų skaičiaus kaitą per ataskaitinį laikotarpį:
Rodiklio pavadinimas
A
Avių ir ožkų skaičius 20_ _-01-01, iš viso
Atvesta gyvų ėriukų ir ožiukų

Matavimo vnt.
B

Avių ir ožkų skaičius 20_ _-01-01, iš viso (01+02+03)-(05+16+18+20)

vnt.
vnt.
vnt.
gyvasis svoris, kg
vnt.
gyvasis svoris, kg
skerdenos svoris, kg
vnt.
gyvasis svoris, kg
vnt.
gyvasis svoris, kg
vnt.
gyvasis svoris, kg
vnt.
gyvasis svoris, kg
vnt.

Prikirpta avių vilnos

kg

Pirkta avių ir ožkų auginti
Paskersta avių ir ožkų savo ūkyje, iš viso
iš to skaičiaus parduota turguje avių ir ožkų skerdenos
Paskersta iki vienų metų ėriukų
Parduota skersti avių ir ožkų
Parduota avių ir ožkų auginti
Krito ir žuvo įvairaus amžiaus avių ir ožkų

Nebuvo išvardytų avių ir ožkų

Eil. nr.
C
01
02
03
04
05
06
15
07
08
16
17
18
19
20
21
22
23

Avys
1

Ožkos
2

x
x

x

3
9. Nurodykite ūkyje primelžtą ožkų pieną ir iš jo pagamintus pieno produktus:
Rodiklio pavadinimas

Matavimo vnt.

Eil. nr.

Per ataskaitinį laikotarpį

A

B

C

1

Primelžta ožkų pieno
iš to skaičiaus parduota turguje ir kitur
Suvartota maistui ožkų pieno primelžto ūkyje
Pagaminta pieno produktų iš ūkyje
primelžto ožkų pieno (iš 11 eil.)

kg

11

kg

12

kg

13

naminio sūrio

kg

14

iš to skaičiaus parduota

kg

15

Nebuvo išvardytų produktų

10. Nurodykite 20_ _ m. sausio 1 d. ūkyje auginamų arklių skaičių:
Rodiklio pavadinimas
A
Arkliai, iš viso

Eil. nr.

20_ _-01-01

B

1

45

iš jų trejų metų ir vyresnės kumelės

46

Neauginote išvardytų arklių

11. Nurodykite arklių skaičiaus kaitą per ataskaitinį laikotarpį:
Rodiklio pavadinimas

Matavimo vnt.

Eil. nr.

Arkliai

A

B

C

1

Arklių skaičius 20_ _-01-01, iš viso

vnt.

01

Atvesta gyvų kumeliukų

vnt.

02

Pirkta arklių auginti
Paskersta arklių savo ūkyje, iš viso
iš to skaičiaus parduota turguje arklių skerdenos
Parduota skersti arklių
Parduota arklių auginti
Krito ir žuvo įvairaus amžiaus arklių
Arklių skaičius 20_ _-01-01, iš viso (01+02+03)-(05+16+18+20)

vnt.

03

gyvasis svoris, kg

04

vnt.

05

gyvasis svoris, kg

06

skerdenos svoris, kg

15

vnt.

16

gyvasis svoris, kg

17

vnt.

18

gyvasis svoris, kg

19

vnt.

20

gyvasis svoris, kg

21

vnt.

22

Nebuvo išvardytų arklių

12. Nurodykite triušių skaičiaus kaitą per ataskaitinį laikotarpį:
Rodiklio pavadinimas

Matavimo vnt.

Eil. nr.

Triušiai

A

B

C

1

Triušių skaičius 20_ _-01-01, iš viso

vnt.

01

Atvesta gyvų triušiukų

vnt.

02

Pirkta triušių auginti
Paskersta triušių savo ūkyje, iš viso
iš to skaičiaus parduota turguje triušių skerdenos
Parduota skersti triušių
Parduota triušių auginti
Krito ir žuvo įvairaus amžiaus triušių
Triušių skaičius 20_ _-01-01, iš viso (01+02+03)-(05+16+18+20)
Nebuvo išvardytų triušių

vnt.

03

gyvasis svoris, kg

04

vnt.

05

gyvasis svoris, kg

06

skerdenos svoris, kg

15

vnt.

16

gyvasis svoris, kg

17

vnt.

18

gyvasis svoris, kg

19

vnt.

20

gyvasis svoris, kg

21

vnt.

22

4
13. Nurodykite paukščių skaičiaus kaitą per ataskaitinį laikotarpį:
Rodiklio pavadinimas

Matavimo vnt.

Eil.
nr.

A

B

C

Paukščių skaičius
20_ _-01-01, iš viso

vnt.

Išperinta paukščių

vnt.
vnt.
Pirkta paukščių auginti
gyvasis svoris, kg
vnt.
Papjauta paukščių savo ūkyje
gyvasis svoris, kg
iš 06 eil. parduota turguje
skerdenos svoris, kg
vnt.
Parduota paukščių papjauti
gyvasis svoris, kg
vnt.
Parduota paukščių auginti
gyvasis svoris, kg
Krito ir žuvo įvairaus amžiaus vnt.
paukščių
gyvasis svoris, kg
Paukščių skaičius
vnt.
20_ _-01-01, iš viso
(01+02+03)-(05+08+10+12)

Paukščiai
vištos ir
iš viso
gaidžiai
1

2

iš jų
dedeklės broileriai
3
4

iš jų
žąsys

antys

kalakutai

kiti
paukščiai

5

6

7

8

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Matavimo vnt.
B
vnt.
vnt.
vnt.

Eil. nr.
C
16
17
18

14

Nebuvo išvardytų paukščių

14. Nurodykite ūkyje surinktą kiaušinių skaičių per ataskaitinį laikotarpį:
Rodiklio pavadinimas
A
Surinkta kiaušinių
iš jų vištų
iš 16 eil. parduota

Per ataskaitinį laikotarpį
1

Nebuvo išvardytų kiaušinių

15. Nurodykite 20_ _ m. sausio 1 d. ūkyje auginamų bičių šeimų skaičių:
Rodiklio pavadinimas
A

Eil. nr.
B

Bičių šeimos

20_ _-01-01
1

71

Neauginote bičių šeimų

16. Nurodykite ūkyje gautą medaus kiekį per ataskaitinį laikotarpį:
Rodiklio pavadinimas
A
Gauta medaus

Matavimo vnt.
B

Eil. nr.
C

kg

20

Per ataskaitinį laikotarpį
1

Nebuvo medaus

17. Nurodykite 20_ _ m. sausio 1 d. ūkyje auginamų brangiakailių žvėrelių skaičių:
Rodiklio pavadinimas
A
Lapės
Šiaurinės lapės
Audinės
Nutrijos

Eil. nr.
B
61
62
63
64

20_ _-01-01
1

Neauginote išvardytų brangiakailių žvėrelių

PASTABOS

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei anketai pildyti

min.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Statistinę anketą teikti prisijungus per e. Statistiką gyventojams: http://apklausos.stat.gov.lt arba el. p. zus@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente tel. (8 5) 236 4972.

Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų
gamybos statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos
ūkių anketos ŽŪŪ-02 (metinės)
1 priedas

INFORMACIJA DĖL GYVULIŲ SKAIČIAUS IR GYVULININKYSTĖS PRODUKTŲ
GAMYBOS STATISTINIO TYRIMO
(ANKETA ŽŪŪ-02 (METINĖ)
TEISINIS
STATISTINIO
TYRIMO PAGRINDAS

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1165/2008 dėl gyvulių ir mėsos statistikos, panaikinantis Tarybos direktyvas
93/23/EEB, 93/24/EEB ir 93/25/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 1350/2013.

STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gyvulių,
TIKSLAS, RŪŠIS IR
triušių, paukščių, bičių šeimų ir brangiakailių žvėrelių skaičių, realizuotų skersti
APIMTIS
gyvulių, triušių, paukščių skaičių ir svorį, primelžto pieno, prikirptos vilnos, surinktų

kiaušinių ir medaus kiekį, apskaičiuoti visų ūkininkų ir šeimos ūkių gyvulių, triušių,
paukščių, bičių šeimų ir brangiakailių žvėrelių skaičių, savivaldybėse ir šalyje.
Atrankinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinę anketą pildo ūkininkų ir šeimos ūkiai, auginantys gyvulius, triušius,
paukščius, bičių šeimas, brangiakailius žvėrelius ir gaminantys gyvulininkystės
produktus.
STATISTINĖS
Vasario – liepos mėn. Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt/.
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
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 ir tvarkymą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ PATEIKIMO
TVARKOS PAŽEIDIMAS

Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų
gamybos statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos
ūkių anketos ŽŪŪ-02 (metinės)
2 priedas
PAAIŠKINIMAI GYVULIŲ SKAIČIAUS IR GYVULININKYSTĖS PRODUKTŲ
GAMYBOS STATISTINIO TYRIMO ŪKININKŲ IR ŠEIMOS ŪKIŲ
ANKETAI ŽŪŪ-02 (METINEI) PILDYTI
1. Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinio tyrimo ūkininkų ir
šeimos ūkių anketą ŽŪŪ-02 (metinę) (toliau – anketa) pildo ūkininkų ir šeimos ūkiai, auginantys
gyvulius, paukščius, triušius, bites, brangiakailius žvėrelius ir gaminantys gyvulininkystės produktus.
2. Savivaldybės, kurioje yra ūkio gyvuliai, pavadinimas: Ūkininkų ir šeimos ūkiai, turintys
gyvulių ar paukščių keliose savivaldybėse, pildo vieną anketą. Yra įrašomas tos savivaldybės
pavadinimas, kurioje gyvulių ar paukščių auginama daugiausia.
3. Anketos 2 klausime nurodomi galvijai einamųjų metų sausio 1 d.:
3.1. 02–14 eil. galvijai paskirstyti pagal amžiaus grupes. Skiriamos trys amžiaus grupės: iki
vienų metų, nuo vienų iki dvejų metų, dvejų metų ir vyresni. Kiekviena amžiaus grupė dar dalijama
į grupes pagal lytį ir pagal paskirtį. Galvijai, kuriems Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų
gamybos statistinio tyrimo momentu suėjo lygiai metai, priskiriami grupei nuo vienų iki dvejų
metų, galvijai, kuriems suėjo dveji ir daugiau metų, priskiriami grupei „Dvejų metų ir vyresni“;
3.2. 11 eil. nurodomos dvejų metų ir vyresnės telyčios, įskaitant veršingas. Jei telyčia
gruodžio 31 d. apsiveršiavo, ji priskiriama melžiamų karvių grupei ir įrašoma į 12 eil.;
3.3. 13 eil. nurodomos karvės, kurių pienas nenaudojamas maistui ar perdirbti, dėl savo veislės
ar ypatingų savybių laikomos tik dėl veršelių. Tai mėsinės arba mišrūnės karvės, kurių pagrindinė
paskirtis – vesti veršelius mėsai;
3.4. 14 eil. nurodomos kitos skersti auginamos karvės ir visos kitos karvės, neįrašytos į
melžiamų ir žindenių karvių grupę.
4. Anketos 3 klausime nurodoma galvijų skaičiaus kaita per ataskaitinį laikotarpį (sausio–
gruodžio mėn.):
4.1. 01 eil. 1 ir 2 skiltyse nurodomi galvijai ataskaitinių metų sausio 1 d.;
4.2. 01 eil. 2 skiltyje nurodomos tik melžiamos karvės;
4.3. 02 eil. 1 skiltyje nurodomi atvesti gyvi veršeliai;
4.4. 02 A eil. 2 skiltyje nurodomos apsiveršiavusios telyčios;
4.5. 05 eil. 1 skiltyje nurodomi visi galvijai paskersti savo ūkyje (ne skerdimo įmonėse);
4.6. 07, 09, 11 ir 13 eil. 1 skiltyje nurodama kiek (iš 05 eil.) ir kokių galvijų rūšių buvo
paskersta savo ūkyje;
4.7. 15 eil. nurodomas parduotas turguje savo ūkyje paskerstų galvijų skerdenos svoris
(iš 06 eil.);
4.8. 22 eil. 1 ir 2 skiltyse nurodomi galvijai einamųjų metų sausio 1 d.;
4.9. 3 klausimo 22 eil. 2 skilties statistiniai duomenys turi sutapti su 2 klausimo 12 eil.
statistiniais duomenimis, tačiau jeigu melžiamos karvės buvo perkeltos į kitų (penimųjų) karvių
grupę, 3 klausimo 22 eil. 2 skilties suma turi būti mažesnė arba lygi 2 klausimo 12 ir 14 eil. sumai.
5. Anketos 4 klausime nurodomas ūkyje primelžtas karvių pieno kiekis ir iš jo pagaminti
pieno produktai per ataskaitinį laikotarpį (sausio–gruodžio mėn.):
5.1. 01 eil. nurodomas visas primelžtas karvių pienas;
5.2. 02 eil. nurodomas karvių pienas, parduotas supirkimo įmonėms ar punktams;
5.3. 03 eil. nurodomas karvių pienas, parduotas turguje ar kitur;
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5.4. 04 eil. nurodomas suvartotas maistui karvių pienas primelžtas ūkyje (iš karvių pieno
pagaminti produktai į šią eilutę neįskaitomi);
5.5. 05, 07, 09 eil. nurodoma, kiek iš ūkyje primelžto karvių pieno pagaminta naminio sūrio,
grietinės ir sviesto;
5.6. 03, 06, 08, 10 eil. nurodomi parduoti produktai (pvz., turguje, parduotuvėje, kaimynams
ir kitur).
6. Anketos 5 klausime nurodomas kiaulių skaičius einamųjų metų sausio 1 d.:
6.1. 21 eil. nurodomi paršeliai, kurių gyvasis svoris mažesnis kaip 20 kg arba jaunesni kaip
2 mėnesių;
6.2. 22 eil. nurodomi paršeliai, kurių gyvasis svoris didesnis negu 20 kg, bet mažesnis negu
50 kg, arba nuo 2 iki 4 mėnesių amžiaus;
6.3. 23–25 eil. nurodomos mėsai auginamos kiaulės, kurių gyvasis svoris didesnis kaip
50 kg, įskaitant išbrokuotas paršavedes ir kuilius. Penimos kiaulės skirstomos pagal svorį arba pagal
amžių;
6.4. 26–30 eil. nurodomos 50 kg ir didesnio svorio kiaulės veislei. Išbrokuotos paršavedės
nenurodomos;
6.5. 26 eil. nurodomi veisliniai kuiliai;
6.6. 27 eil. nurodomos veislinės kiaulės, kurios apsiparšiavo daugiau negu vieną kartą;
6.7. 28 eil. nurodomos veislinės kiaulės, apsiparšiavusios pirmą kartą;
6.8. 29 eil. nurodomos sukergtos jaunos kiaulaitės prievaisiams vesti;
6.9. 30 eil. nurodomos 50 kg ir didesnio svorio pakaitinės kiaulaitės, kurios dar nėra sukergtos.
7. Anketos 6 klausime nurodoma kiaulių skaičiaus kaita per ataskaitinį laikotarpį (sausio–
gruodžio mėn.):
7.1. 01 eil. nurodomas kiaulių skaičius ataskaitinių metų sausio 1 d.;
7.2. 22 eil. nurodomas kiaulių skaičius einamųjų metų sausio 1 d.
8. Anketos 7 klausime nurodomos avys ir ožkos einamųjų metų sausio 1 d.:
8.1. 35 eil. nurodomas visas turimų avių, avinų ir ėriukų skaičius;
8.2. 36 eil. nurodomos visos apsiėriavusios ir išbrokuotos avys, įskaitant vienų metų ir
vyresnes jaunikles;
8.3. 40 eil. nurodomas visas turimų ožkų, ožių ir ožiukų skaičius;
8.4. 41 eil. nurodomos ožkų patelės, turėjusios jauniklių, įskaitant vienų metų ir vyresnes
jaunikles ir išbrokuotas ožkas.
9. Anketos 8 klausime nurodoma avių ir ožkų skaičiaus kaita per ataskaitinį laikotarpį
(sausio–gruodžio mėn.):
9.1. 01 eil. 1 skiltyje nurodomas avių skaičius ataskaitinių metų sausio 1 d.;
9.2. 01 eil. 2 skiltyje nurodomas ožkų skaičius ataskaitinių metų sausio 1 d.;
9.3. 22 eil. 1 skiltyje nurodomas avių skaičius einamųjų metų sausio 1 d.;
9.4. 22 eil. 2 skiltyje nurodomas ožkų skaičius einamųjų metų sausio 1 d.;
9.5. 23 eil. nurodomas per ataskaitinį laikotarpį nuo auginamų ūkyje avių prikirptas vilnos
kiekis.
10. Anketos 9 klausime nurodomas ūkyje primelžtas ožkų pieno kiekis ir iš jo pagaminti
pieno produktai per ataskaitinį laikotarpį (sausio–gruodžio mėn.):
10.1. 11 eil. nurodomas visas primelžtas ožkų pienas;
10.2. 12 eil. nurodomas ožkų pienas, parduotas turguje ar kitur;
10.3. 13 eil. nurodomas suvartotas maistui ožkų pienas primelžtas ūkyje (iš ožkų pieno
pagaminti produktai į šią eilutę neįskaitomi);
10.4. 14 eil. nurodoma, kiek iš ūkyje primelžto ožkų pieno pagaminta naminio sūrio;
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10.5. 15 eil. nurodoma, kiek parduota naminio sūrio (pvz., turguje, parduotuvėje, kaimynams
ir kitur).
11. Anketos 10 klausime nurodomi arkliai einamųjų metų sausio 1 d.:
11.1. 45 eil. nurodomas visas turimų arklių, kumelių ir kumeliukų skaičius;
11.2. 46 eil. nurodomos trejų metų ir vyresnės kumelės veislei ir ūkio darbams dirbti.
12. Anketos 11 klausime nurodoma arklių skaičiaus kaita per ataskaitinį laikotarpį (sausio–
gruodžio mėn.):
12.1. 01 eil. nurodomas arklių skaičius ataskaitinių metų sausio 1 d.;
12.2. 22 eil. nurodomas arklių skaičius einamųjų metų sausio 1 d.
13. Anketos 12 klausime nurodoma triušių skaičiaus kaita per ataskaitinį laikotarpį
(sausio–gruodžio mėn.):
13.1. 01 eil. nurodomas triušių skaičius ataskaitinių metų sausio 1 d.;
13.2. 22 eil. nurodomas triušių skaičius einamųjų metų sausio 1 d.
14. Anketos 13 klausime nurodoma paukščių skaičiaus kaita per ataskaitinį laikotarpį
(sausio–gruodžio mėn.):
14.1. 1 eil. nurodomi paukščiai ataskaitinių metų sausio 1 d.;
14.2. 2 skiltyje nurodomos vištos, gaidžiai ir viščiukai;
14.3. 3 skiltyje nurodomos vištos dedeklės (be gaidžių);
14.4. 4 skiltyje nurodomi mėsiniai viščiukai (broileriai);
14.5. 5 skiltyje nurodomos žąsys, žąsinai ir žąsiukai;
14.6. 6 skiltyje nurodomos antys, antinai ir ančiukai;
14.7. 7 skiltyje nurodomi kalakutai, kalakutės ir kalakučiukai;
14.8. 8 skiltyje nurodomi kiti nepaminėti, bet ūkyje auginami paukščiai (pvz., putpelės,
perlinės vištos, stručiai ir kt.);
14.9. 14 eil. nurodomi paukščiai einamųjų metų sausio 1 d.
15. Anketos 14 klausime nurodomas ūkyje surinktas kiaušinių skaičius per ataskaitinį
laikotarpį (sausio–gruodžio mėn.):
15.1. 17 eil. nurodomi vištų kiaušiniai;
15.2. 18 eil. nurodomas visų ūkyje auginamų paukščių parduotų kiaušinių kiekis.
16. Anketos 15 klausime nurodomas medaus gamybai laikomų bičių šeimų skaičius
einamųjų metų sausio 1 d.
17. Anketos 16 klausime nurodomas ūkyje gautas medaus kiekis per ataskaitinį laikotarpį
(sausio–gruodžio mėn.).
18. Anketos 17 klausime nurodomas išvardytų rūšių bendras suaugusių ir jauniklių
brangiakailių žvėrelių skaičius einamųjų metų sausio 1 d.

