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INFORMACIJA DĖL GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA TG-03 (KETVIRTINĖ)
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009
dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo
Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos
statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų
statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90).
2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 91/2003 dėl
geležinkelių transporto statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas,
p. 207), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109).
STATISTINIO Ištisinis statistinis tyrimas.
TYRIMO RŪŠIS, Statistinę ataskaitą pildo geležinkelio įmonės (vežėjai).
APIMTIS IR
Tiriamasis laikotarpis – ketvirtis.
TIKSLAS
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie krovinių
vežimų apimtį pagal Standartinę transporto statistikos krovinių nomenklatūrą NST 2007,
pavojingų krovinių vežimą pagal Pavojingų krovinių klasifikaciją bei krovinių įvežimą ir
išvežimą pagal šalis.
STATISTINĖS 82 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus informaciniame pranešime „Transporto
INFORMACIJOS įmonių rodikliai“;
PASKELBIMO Spalio mėn. metiniame statistikos leidinyje „Transportas ir ryšiai“;
LAIKAS IR
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos darbų
programai įgyvendinti.
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai
statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios
statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika
susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“
───────────
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PAAIŠKINIMAI KROVINIŲ VEŽIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU PAGAL
KROVINIŲ TIPĄ IR ŠALIS STATISTINEI ATASKAITAI TG-03 (KETVIRTINEI)
PILDYTI
1. Krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinėje ataskaitoje TG-03 (ketvirtinė) (toliau –
ataskaita) naudojamos sąvokos:
2. Krovinių vežimas – krovinių judėjimas iš pakrovimo vietos į iškrovimo vietą naudojant
geležinkelių transporto priemones.
3. Vežta krovinių – bendras krovinio kiekis tonomis, kuris apima vežtų krovinių svorį, taip pat
apimamas pakuočių, konteinerių, nukeliamųjų kėbulų, palečių bei geležinkeliu vežamų kelių transporto
priemonių svoris (vykdant intermodalinio vežimo operacijas).
4. Vidaus vežimas – vežimas geležinkelių transportu tarp dviejų vietų (pakrovimo ir iškrovimo),
esančių mūsų šalyje.
5. Tarptautinis vežimas – vežimas geležinkelių transportu tarp dviejų vietų (pakrovimo ir
iškrovimo), kurių viena yra kitoje šalyje.
6. Įvežta (iškrauta) – kroviniai, vežami geležinkelių transportu iš kitoje šalyje esančios pakrovimo
vietos į iškrovimo vietą mūsų šalyje.
7. Išvežta (pakrauta) – kroviniai, vežami geležinkelių transportu iš mūsų šalyje esančios pakrovimo
vietos į iškrovimo vietą kitoje šalyje.
8. Tranzitas – vežimas geležinkelių transportu per šalį tarp dviejų vietų (pakrovimo ir iškrovimo),
esančių už Lietuvos teritorijos ribų. Vežimo operacijos, kurių metu šalies pasienyje (ar uoste) į kitos rūšies
transporto priemonę ar iš kitos rūšies transporto priemonės pakraunami ar iškraunami kroviniai, nelaikomos
tranzitu.
9. Krovinių vežimo apyvarta – krovinių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis,
išreiškiamas tonos kilometrais, gautais sudėjus visų krovinių nuvežtus atstumus. Atsižvelgiama tik į tą
atstumą, kuris nuvažiuotas šalies teritorijoje.
10. Pavojingi kroviniai – klasifikuotos draudžiamos vežti ar leidžiamos vežti tik pagal Lietuvos
Respublikos tarptautinių sutarčių, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas, nustatytas
sąlygas medžiagos ar gaminiai, taip pat medžiagos ar gaminiai, klasifikuotini pagal šias sutartis.
11. Sąstato siunta – krovinių siunta, vežama traukiniu, susidedančiu iš vieno ar kelių vagonų, vieno
siuntėjo pavedimu, nekeičiant traukinio vagonų sąstato nuo pakrovimo stoties iki galinės iškrovimo stoties.
12. Vagono siunta – krovinių siunta, kuriai vežti reikia viso vagono, neatsižvelgiant į tai, ar
panaudojama visa, ar ne visa vagono kėlimo galia.
13. Smulkioji siunta – krovinių siunta, kuriai vežti nereikia ir nereikalaujama naudoti viso vagono.
14. Intermodaliniai transporto vienetai – konteineriai, nukeliamieji kėbulai, krovininės kelių
transporto priemonės (krovininiai automobiliai (sunkvežimiai), vilkikai su puspriekabėmis, puspriekabės ir
priekabos), tinkančios intermodaliniams vežimams.
15. Konteineriai – daugiakartės standartinės priemonės kroviniams saugiai vežti, pritaikytos
mechanizuotai pakrauti ir iškrauti.
16. Dvidešimties pėdų vieneto ekvivalentas (TEU) – standartinis vienetas, naudojamas įvairios
talpos konteineriams skaičiuoti. Vienas 20 pėdų ilgio ISO konteineris yra lygus 1 TEU. Nukeliamieji
kėbulai, trumpesni nei 20 pėdų, atitinka 0,75 TEU; nuo 20 iki 40 pėdų – 1,5 TEU, ilgesni nei 40 pėdų – 2,25
TEU.
17. Ataskaitos I skyriuje pateikiami statistiniai duomenys apie krovinių vežimą ir krovinių vežimo
apyvartą pagal Standartinę transporto statistikos krovinių nomenklatūrą NST 2007.
18. Ataskaitos II skyriuje pateikiami statistiniai duomenys apie pavojingų krovinių vežimą,
remiantis Pavojingų krovinių klasifikacija, patvirtintą 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7
skyrius, 7 tomas, p. 207), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109).
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19. Ataskaitos III ir IV skyriuose pateikiami statistiniai duomenys apie įvežtų, išvežtų ir tranzitinių
krovinių apimtį pagal šalis, nurodant šalies pavadinimą ir kodą. Šalims koduoti naudojami galiojantys
Tarptautinės standartizacijos organizacijos dviejų raidžių šalių kodai.
20. Ataskaitos V skyriuje pateikiami statistiniai duomenys apie vežimus pagal siuntimo būdus.
21. Ataskaitos VI skyriuje pateikiami statistiniai duomenys apie intermodalinių transporto vienetų
vežimą.
───────────

