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IŠLEISTAS LEIDINYS „LIETUVOS RESPUBLIKOS 2010 METŲ VISUOTINIO ŽEMĖS
ŪKIO SURAŠYMO REZULTATAI PAGAL SENIŪNIJAS“
Lietuvos statistikos departamentas informuoja, kad parengė ir išleido leidinį, kuriame paskelbti
Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo rezultatai pagal apskritis, savivaldybes ir
seniūnijas. Šiuo leidiniu užbaigiamas 2010 m. atlikto visuotinio žemės ūkio surašymo rezultatų skelbimas.
1
Leidinyje pateikiami didesnių nei 1 ha ūkių rezultatai. Pagal 511 seniūnijų, 60 savivaldybių ir 10
apskričių pateikiama statistinė informacija apie žemės plotus, jų pasiskirstymą pagal naudmenas, ūkinius
gyvūnus, žemės ūkio techniką, ūkių darbuotojų skaičių, taikomus žemės dirbimo metodus. Statistinė
informacija apie ūkio turimus žemės plotus, ūkinius gyvūnus, žemės ūkio techniką, darbuotojus skelbiama
2
pagal seniūniją, kurioje yra ūkio centras .
Surašymas parodė, kad daugiausia didesnių nei 1 ha ūkių (1 186 ūkių) buvo Alytaus rajono
savivaldybės Miroslavo seniūnijoje, tačiau jie nebuvo dideli – vidutinis jų dydis pagal žemės ūkio naudmenų
plotą buvo 7,4 hektaro. Stambiausi ūkiai surašymo metu buvo užfiksuoti Joniškio rajono savivaldybėje
(vidutinis ūkio dydis – 35,2 ha): Kepalių seniūnijoje vidutinis ūkio dydis siekė 58,3, Satkūnų seniūnijoje –
50,6, Saugėlaukio seniūnijoje – 48,3 hektaro.
Didžiausiais pasėlių plotas (16,8 tūkst. ha) užfiksuotas ūkiuose, kurių ūkio centras buvo Šakių rajono
savivaldybės Šakių seniūnijoje. Daugiausia galvijų laikė Tauragės rajono savivaldybės Žygaičių seniūnijoje
(7,6 tūkst. galvijų), Kelmės rajono savivaldybės Kražių seniūnijoje (7,4 tūkst.), Šilalės rajono savivaldybės
Laukuvos seniūnijoje (6,7 tūkst.) esantys ūkiai.
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Didesni nei 1 ha ūkiai – ūkiai, žemės valdoje turintys vieną ir daugiau hektarų naudojamų žemės
ūkio naudmenų arba turintys mažiau kaip vieną hektarą naudojamų žemės ūkio naudmenų, jei žemės ūkio
pardavimo pajamos per metus sudaro ne mažiau kaip 5 000 litų.
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Ūkio centras – vieta, kurioje pagaminama visa ūkio žemės ūkio produkcija arba didžioji jos dalis.
Ūkio centru gali būti:
- ūkinis pastatas, kuriame laikomi gyvuliai ar kitas žemės ūkio gamybai naudojamas statinys
(konstrukcija);
- didžiausias ūkio ariamos žemės plotas;
- ūkininkaujančio asmens gyvenamoji vieta, jei ji nutolusi nuo vietos, kurioje pagaminama visa ūkio
žemės ūkio produkcija arba didžioji jos dalis, ne daugiau kaip 5 km.
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