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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).
1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio
statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES)
Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).
Ištisinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo vežėjai, turintys licencijas (leidimus) vežti keleivius autobusais.
Tiriamasis laikotarpis – ketvirtis.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie vežtų keleivių
autobusais skaičių pagal reisų tipus, susisiekimo maršrutus, autobusų nuvažiuotą
atstumą bei įvertinti trumpojo laikotarpio statistinius rodiklius.
82 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus informaciniame pranešime „Transporto
įmonių rodikliai“;
60 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus statistiniame leidinyje „Lietuvos ekonominė
ir socialinė raida“;
spalio mėn. metiniame statistikos leidinyje „Transportas ir ryšiai“;
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
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 KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS
STATISTINEI ATASKAITAI TA-02 (KETVIRTINEI) PILDYTI
1. Keleivių vežimo autobusais statistinės ataskaitos TA-02 (ketvirtinės) (toliau – ataskaita)
I skyriuje pateikiami pagrindinių rodiklių statistiniai duomenys. I skyriaus rodikliai pateikiami sveikaisiais
skaičiais.
1.1. 1 skiltyje pateikiami bendri statistiniai duomenys pagal reisų tipus (reguliarūs, užsakomieji,
specialūs). 1 skilties statistiniai duomenys turi būti lygūs 2, 3 ir 4 skilčių statistinių duomenų sumai.
1.2. 2 skiltis. Reguliarieji reisai – reisai, kuriais keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais,
kelionės metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų
tvarkaraščių ir tarifų.
1.3. 3 skiltis. Užsakomieji reisai – reisai, kai pagal išankstinį užsakymą vežamos iš anksto
sudarytos, bendrą kelionės tikslą turinčios keleivių grupės. Iš anksto sudarytos keleivių grupės vežamos
turint keleivių vežimo sutartis ir keleivių vežimo lapus.
1.4. 4 skiltis. Specialieji reisai – reisai, kai vežamos specialios keleivių grupės (darbuotojų – į
darbovietes ir iš jų, moksleivių – į mokyklas ir iš jų ir pan.).
1.5. 100 eilutė. Pardavimo pajamos (apyvarta) – įmonės veiklos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį
laikotarpį, pardavus prekes ar suteikus paslaugas pirkėjui (klientui). Į pardavimo pajamas įeina visi prekėms
ir paslaugoms taikomi muitai ir mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį (PVM). Neįtraukiamos
pajamos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, iš finansinės ir investicinės veiklos, dividendų ir pan.
100 eilutės statistiniai duomenys turi būti lygūs 101, 110, 111 eilučių statistinių duomenų sumai.
1.6. 101 eilutė. Įrašomos pajamos iš keleivių vežimo autobusais ir maršrutiniais taksi (neįskaitant
PVM), įskaitant iš valstybės gautas bei gautinas kompensacines sumas, skirtas valstybės deklaruojamų kainų
skirtumui padengti.
1.7. 102 eilutė. Išskiriamos iš valstybės gautos bei gautinos kompensacinės sumos, skirtos valstybės
deklaruojamų kainų skirtumui padengti iš 101 eil.
1.8. 103 eilutė. Išskiriamos pajamos, gautos iš keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais iš 101 eil.
1.9. 110 eilutė. Įrašomos pajamos (be PVM), gautos iš autobusų ir maršrutinių taksi su vairuotoju
nuomos.
1.10. 111 eilutė. Nurodomos kitos, anksčiau nepaminėtos, įmonės pajamos, įtraukiamos į pardavimo
pajamas.
1.11. 140 eilutė. Šioje eilutėje įrašoma per ataskaitinį ketvirtį samdomųjų darbuotojų įmonėje dirbtų
valandų suma. Įskaičiuojamos visos per darbo dieną dirbtos valandos, įskaitant viršvalandžius, darbo laiką
naktimis, poilsio ir švenčių dienomis; pasiruošimo darbui laikas, trumpos pertraukėlės; laikas, išbūtas darbo
vietoje, nedirbtas (dėl techninių trikdžių), tačiau apmokėtas pagal teisės aktų ar kolektyvinėje sutartyje
nustatytą tvarką. Neįskaičiuojamos valandos, už kurias sumokėta, bet per kurias faktiškai nebuvo dirbta (liga,
streikas, kasmetinės atostogos).
2. II skyrius. Pateikiami statistiniai duomenys apie autobusų panaudojimą:
2.1. 1 skiltis. Nurodomas autobusų maršrutų skaičius ataskaitinio ketvirčio pabaigoje.
2.2. 2 skiltis. Pateikiamas maršrutų ilgis viena kryptimi (ataskaitinio ketvirčio pabaigoje).
2.3. 3 skiltis. Nurodomas bendras vežtų keleivių skaičius. Keleivis – keleivine transporto priemone
(autobusais) vežtas asmuo, išskyrus vairuotoją bei kitą aptarnaujantį personalą. Vežtų keleivių skaičius
nustatomas pajamas, gautas iš parduotų bilietų, dalijant iš bilietų kainos.
2.4. 4 skiltis. Keleivių vežimo apyvarta – keleivių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis,
išreiškiamas keleivio kilometrais, gautais sudėjus visų keleivių nuvažiuotus atstumus. Vežėjams, kurie
neveda kiekvienos kelionės apskaitos, siūloma keleivių apyvartą skaičiuoti taip: pvz., per ketvirtį vežta 2 000
keleivių vidutiniškai 5 km, tai keleivių apyvarta bus 2 000 x 5 = 10 000 keleivio kilometrų, arba 10,0 tūkst.
keleivio kilometrų.
2.5. 5 skiltis. Autobusų rida skaičiuojama sudedant visus autobusais nuvažiuotus kilometrus per
ataskaitinį laikotarpį. Šioje skiltyje pateikiama tiek šalies viduje, tiek ir tarptautinių reisų rida. 5 skiltyje (214,
224, ir 234 eil.) nurodomas visas tarptautiniais reisais nuvažiuotas atstumas.
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2.6. 6 skiltis. Nurodoma autobusų tarptautinių vežimų rida Lietuvoje. 6 skiltyje nurodomas
nuvažiuotas atstumas tik mūsų šalies teritorijoje.
2.7. 200 eilutė. Pateikiama visų reisų tipų: reguliariųjų (210 eil.), užsakomųjų (220 eil.) ir specialiųjų
(230 eil.) statistinių duomenų suma.
2.8. 210 eilutė. Reguliarieji reisai skirstomi į tolimuosius (211 eil.), priemiestinius (212 eil.), miesto
(213 eil.) ir tarptautinius (214 eil.). 210 eilutės statistiniai duomenys turi būti lygūs 211, 212, 213 ir 214
eilučių statistinių duomenų sumai.
2.9. 211 eilutė. Tolimojo susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių ir kelių trasa Lietuvos
Respublikos teritorijoje, ilgesnė kaip 50 km, kuria keleiviai vežami daugiau kaip per dviejų savivaldybių
(neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas.
2.10. 212 eilutė. Vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių (kelių) trasa,
kuria keleiviai vežami vienos savivaldybės (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijoje. Atskirais atvejais,
suderinus su Valstybine kelių transporto inspekcija, maršrutas gali tęstis per dviejų ir daugiau gretimų
savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas.
2.11. 213 eilutė. Vietinio (miesto) susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių (kelių) trasa, kuria
keleiviai vežami miesto teritorijoje.
2.12. 214 eilutė. Tarptautinio susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių ir kelių trasa, kertanti
valstybės sieną.
2.13. 220 eilutė. Užsakomieji tolimojo (221 eil.), priemiestinio (222 eil.), miesto (223 eil.),
tarptautinio (224 eil.) susisiekimo reisai. 220 eilutės statistiniai duomenys turi būti lygūs 221, 222, 223 ir 224
eilučių statistinių duomenų sumai.
2.14. 230 eilutė. Specialieji tolimojo (231 eil.), priemiestinio (232 eil.), miesto (233 eil.), tarptautinio
(234 eil.) susisiekimo reisai. 230 eilutės statistiniai duomenys turi būti lygūs 231, 232, 233 ir 234 eilučių
statistinių duomenų sumai.
3. III skyrius. Autobusų skaičius. III skyriaus rodikliai pateikiami sveikaisiais skaičiais.
3.1. 1, 2 skiltys. Autobusai skirstomi į nuosavus (1 skl.) ir išnuomotus (2 skl.).
3.2. 3, 4 skiltys. Autobusų sėdimos vietos: nuosavų (3 skl.) ir išnuomotų (4 skl.).
3.3. 300 eilutė. Įrašomi visi autobusai ataskaitinio ketvirčio pabaigoje (neatsižvelgiant į techninę
būklę bei buvimo vietą).
3.4. 301–303 eilutės. Autobusai paskirstyti pagal sėdimas vietas (17 ir mažiau sėdimų vietų (301eil.),
18–32 (302 eil.), 33 ir daugiau sėdimų vietų (303 eil.).
3.5. Autobusų sėdimų vietų skaičius skaičiuojamas sudedant visų autobusų sėdimas vietas. Pvz.,
vežėjas turi 3 autobusus, kuriuose yra 18 sėdimų vietų, ir 2 autobusus, kuriuose yra 34 sėdimos vietos:
3 x 18 = 54 ir 2 x 34 = 68. Visų autobusų sėdimos vietos: 54 + 68 = 122.

