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INFORMACIJA DĖL ORO TRANSPORTO STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA TOU-01 (MĖNESINĖ)
TEISINIS PAGRINDAS

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).
2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 437/2003
dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu
(OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 223), su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109).
2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1358/2003, įgyvendinantis
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistikos
ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu ir iš dalies keičiantis
jo I ir II priedus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 355), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu
(EB) Nr. 158/2007 (OL 2007 L 49, p. 9).

STATISTINIO TYRIMO Ištisinis statistinis tyrimas.
RŪŠIS, APIMTIS IR
Statistinę ataskaitą pildo oro uostai.
TIKSLAS
Tiriamasis laikotarpis – mėnuo.

Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie atvykusių
ir išvykusių keleivių skaičių, krovinių perkrovimo apimtį oro uostuose.
STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA

22 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus informaciniame pranešime „Keleivių
srautai ir krovinių krova oro ir jūrų uostuose“;
Metinė statistinė informacija skelbiama leidinyje „Transportas ir ryšiai“;
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
DUOMENŲ
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
PATEIKIMO PAREIGA darbų programai įgyvendinti.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
DUOMENŲ
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
KONFIDENCIALUMAS identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai

statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO
TVARKOS
PAŽEIDIMAS

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 ORLAIVIŲ, KELEIVIŲ IR KROVINIŲ SRAUTŲ ORO UOSTUOSE
STATISTINEI ATASKAITAI TOU-01 (MĖNESINEI) PILDYTI
1. Praėjusio kalendorinio mėnesio statistiniai duomenys apie orlaivių, keleivių ir krovinių srautus
kompiuterinėse laikmenose *.dbf formatu turi būti pateikti ne vėliau kaip iki penkioliktos einamojo mėnesio
dienos. Respondentai statistinius duomenis gali teikti ir kita programa (Excel ir pan.).
2. Orlaivių, keleivių ir krovinių srautų oro uostuose statistinėje ataskaitoje TOU-01 (mėnesinėje)
statistiniai duomenys pateikiami pagal tarptautinius sąrašus:
2.1. oro uostams koduoti naudojami ICAO keturių raidžių kodai, nurodyti ICAO 7910 dokumente;
2.2. oro bendrovėms koduoti naudojami ICAO trijų raidžių kodai, nurodyti ICAO 8585 dokumente;
2.3. orlaivio tipo kodui naudojami ICAO kodai, nurodyti ICAO 8643 dokumente;
2.4. skrydžio tipo kodui naudojamas Skrydžių tipų sąrašas (3 statistinės ataskaitos priedas).
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SKRYDŽIŲ TIPŲ SĄRAŠAS
Kodas

Pavadinimas

1000

Komercinis oro susisiekimas

1100

Reguliarusis oro susisiekimas (įskaitomi papildomi skrydžiai)

1200

Nereguliarusis oro susisiekimas

1210

Užsakomieji skrydžiai

1220

Komercinės bendrosios aviacijos skrydžiai. Oro taksi

1230

Pakeistų maršrutų skrydžiai

1240

Kitos komercinės bendrosios aviacijos operacijos

1241

Fotografavimo skrydžiai

1242

Apžvalginės kelionės

1243

Reklamos skrydžiai

1244

Žemės ūkio / pasėlių nupurškimo

1245

Medicininės / Oro greitosios pagalbos kelionės

1246

Kiti komerciniai skrydžiai

2000

Nekomercinis bendrosios aviacijos susisiekimas

2100

Kontroliniai skrydžiai

2200

Privatūs skrydžiai

2300

Kiti skrydžiai

2310

Verslo skrydžiai

2320

Parašiutų ir sklandytuvų paleidimo skrydžiai

2330

Techniniai nutūpimai

2340

Bandomieji skrydžiai

2350

Siunčiamieji skrydžiai

2400

Valstybės orlaivių skrydžiai

2410

Muitinės skrydžiai

2420

Policijos skrydžiai

2430

Kiti įstatymų vykdytojų skrydžiai

2440

Kariniai skrydžiai

XXXX

Nežinomi skrydžiai

