Oficialiosios statistikos 2019 metų programos
I dalies nuostatų vykdymo ataskaitos
5 priedas
PAGAL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2019 METŲ I DALIES PROGRAMĄ ATLIKTI
ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS STATISTIKOS TYRIMAI IR
JŲ REZULTATŲ SKLAIDA
Oficialiąją statistiką
tvarkančios įstaigos

Statistinių tyrimų
skaičius pagal
periodiškumą
Planuota Atlikta

Statistinės informacijos sklaida
Statistinės
informacijos
skelbimas
interneto
svetainėse

Informacinių
pranešimų
skaičius

Statistikos
leidiniai

Statistinės
informacijos teikimas kitoms
institucijoms ir įstaigoms,
organizacijoms

Iš viso:
54
4.01. Žemės ūkio statistika
4.01.01. Augalininkystės statistika
Lietuvos statistikos
2
departamentas

54

2

osp.stat.gov.lt

–

Lietuvos agrarinės ekonomikos
institutas

1

1

www.laei.lt

–

–

Valstybės įmonė Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo
centras

8

8

www.vic.lt

–

„Agro RINKA“ Nr. 1
(327)–22 (348),
„Lietuvos žemės ūkis.
Faktai ir skaičiai“
2019 m. Nr. 1 (23), 2
(24)

4.01.02. Gyvulininkystės statistika
Lietuvos statistikos
7
departamentas

7

osp.stat.gov.lt

2

„Lietuvos regionai“,
„Lietuva skaičiais“,
„Lietuvos statistikos
metraštis“

Eurostatas, Jungtinių Tautų
maisto ir žemės ūkio
organizacija, kitos
tarptautinės organizacijos

3

„Lietuvos regionai“,
„Lietuva skaičiais“,
„Lietuvos statistikos
metraštis“

Europos Sąjungos statistikos
tarnyba (toliau – Eurostatas),
Jungtinių Tautų maisto ir
žemės ūkio organizacija, kitos
tarptautinės organizacijos
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerija, Eurostatas,
Lietuvos statistikos
departamentas
Žemės ūkio ministerija,
Europos Komisijos Žemės
ūkio ir kaimo plėtros
generalinis direktoratas, kitos
tarptautinės institucijos,
Europos Komisijos
informacinė sistema

Valstybės įmonė Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo
centras

8

8

www.vic.lt,
www.produktukain
os.lt

–

„Agro RINKA“ Nr. 1
(327)–22 (348),
„Lietuvos žemės ūkis.
Faktai ir skaičiai“
2019 m. Nr. 1 (23), 2
(24)

Žemės ūkio ministerija,
Europos Komisijos Žemės
ūkio ir kaimo plėtros
generalinis direktoratas,
kitos tarptautinės institucijos

Lietuvos agrarinės ekonomikos
institutas

1

1

www.laei.lt

–

–

Eurostatas, Lietuvos statistikos
departamentas

1

1

–

–

–

–

osp.stat.gov.lt

1

„Lietuvos statistikos
metraštis“,
„Lietuvos regionai“

Eurostatas, Lietuvos agrarinės
ekonomikos institutas, kitos
tarptautinės organizacijos

www.laei.lt,
osp.stat.gov.lt

–

„Ūkių veiklos
rezultatai (ŪADT
tyrimo duomenys
2018)“

Žemės ūkio ministerija,
Eurostatas, Europos Komisijos
Žemės ūkio ir kaimo plėtros
generalinis direktoratas

4.02. Žemės ūkio struktūra
4.02.01. Žemės ūkio struktūra
Lietuvos statistikos
departamentas

4.04. Žemės ūkio palydovinės sąskaitos ir kainos
4.04.01. Žemės ūkio palydovinės sąskaitos ir kainos
Lietuvos statistikos
9
9
departamentas

Lietuvos agrarinės ekonomikos
institutas

2

2

2
Oficialiąją statistiką
tvarkančios įstaigos

Statistinių tyrimų
skaičius pagal
periodiškumą
Planuota Atlikta

Valstybės įmonė Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo
centras

4.05. Miškininkystės statistika
4.05.01. Miškininkystės statistika
Valstybinė miškų tarnyba

4.06. Žuvininkystės statistika
4.06.01. Žuvininkystės statistika
Žuvininkystės tarnyba prie
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos

Valstybės įmonė Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo
centras

Statistinės informacijos sklaida
Statistinės
informacijos
skelbimas
interneto
svetainėse

Informacinių
pranešimų
skaičius

Statistikos
leidiniai

5

5

osp.stat.gov.lt,
www.vic.lt,
www.produktukain
os.lt

–

„Agro RINKA“ Nr. 1
(327)–22 (348),
„Lietuvos žemės ūkis.
Faktai ir skaičiai“
2019 m. Nr. 1 (23), 2
(24)

3

3

www.amvmt.lt,
osp.stat.gov.lt

–

„Lietuvos miškų ūkio
statistika“,
„Valstybinė miškų
apskaita“

1

1

osp.stat.gov.lt

–

–

2

2

www.vic.lt

–

4

osp.stat.gov.lt

4.07. Agrarinės aplinkos statistika
4.07.01. Agrarinės aplinkos statistika
Lietuvos statistikos
4
departamentas

–

_________________

Statistinės
informacijos teikimas kitoms
institucijoms ir įstaigoms,
organizacijoms

Eurostatas, Europos
Komisijos Žemės ūkio ir
kaimo plėtros generalinis
direktoratas, kitos
tarptautinės organizacijos

Eurostatas

Eurostatas, Žemės ūkio
ministerija, Lietuvos
statistikos departamentas,
Europos Komisijos Jūrų
reikalų ir žuvininkystės
generalinis direktoratas, kitos
tarptautinės organizacijos
„Agro RINKA“ Nr. 1 Eurostatas, Žemės ūkio
(327)–22 (348),
ministerija, Europos
„Lietuvos žemės ūkis. Komisijos Jūrų reikalų ir
Faktai ir skaičiai“
žuvininkystės generalinis
2019 m. Nr. 1 (23), 2 direktoratas, kitos tarptautinės
(24)
organizacijos

„Lietuvos
regionai“

Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija, Eurostatas

