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PAAIŠKINIMAI KROVINIŲ VEŽIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU
STATISTINEI ATASKAITAI TG-01 (MĖNESINEI) PILDYTI
1. Krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinėje ataskaitoje TG-01 (mėnesinė) (toliau –
ataskaita) vartojamos sąvokos:
1.1. Krovinių vežimas – krovinių judėjimas iš pakrovimo vietos į iškrovimo vietą naudojant
geležinkelių transporto priemones.
1.2. 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).
1.3. Vidaus vežimas – vežimas geležinkelių transportu tarp dviejų vietų (pakrovimo ir iškrovimo),
esančių šalyje.
1.4. Tarptautinis vežimas – vežimas geležinkelių transportu tarp dviejų vietų (pakrovimo ir
iškrovimo), kurių viena yra kitoje šalyje. Gali būti susijęs tranzitas per vieną ar daugiau šalių.
1.5. Įvežta (iškrauta) – kroviniai, vežami geležinkelių transportu iš kitoje šalyje esančios pakrovimo
vietos į iškrovimo vietą mūsų šalyje.
1.6. Išvežta (pakrauta) – kroviniai, vežami geležinkelių transportu iš mūsų šalyje esančios
pakrovimo vietos į iškrovimo vietą kitoje šalyje.
1.7. 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.
1.8. Krovinių vežimo apyvarta – krovinių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis,
išreiškiamas tonos kilometrais, gautais sudėjus visus atstumus, kuriais vežti kroviniai. Atsižvelgiama tik į
atstumą, nuvažiuotą šalies teritorijoje.
2. Ataskaitos 1 skiltyje pateikiami mėnesio statistiniai duomenys apie krovinių vežimą ir krovinių
vežimo apyvartą.
3. Ataskaitos 2 skiltyje pateikiami ikiataskaitinio mėnesio statistiniai duomenys apie krovinių
vežimą ir krovinių vežimo apyvartą. Ataskaitos 2 skiltis pildoma, jei statistiniai duomenys pasikeitė.
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