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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).
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
2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2016/2032 (OL 2016 L 317, p. 105).
Ištisinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo geležinkelio įmonės (vežėjai).
Tiriamasis laikotarpis – metai.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie
geležinkelio kelių ilgį, riedmenis ir eismą.
Birželio mėn. Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt,
spalio mėn. statistikos leidinyje „Transportas ir ryšiai“.
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 GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO STATISTINEI ATASKAITAI
TG-02 (METINEI) PILDYTI
Geležinkelių transporto statistinėje ataskaitoje TG-02 (metinė) vartojamos sąvokos:
1. Geležinkelio kelių eksploatacinis ilgis – bendras geležinkelių linijų, kuriomis vežami keleiviai,
kroviniai arba ir keleiviai, ir kroviniai, ilgis.
2. Geležinkelių transporto priemonė (riedmenys) – bėgiais važiuojanti mobilioji transporto
priemonė: savaeigė (lokomotyvai) ar traukiama kito riedmens (keleiviniai vagonai, dyzelinių ir elektrinių
traukinių vagonai ir prekiniai vagonai).
3. Intermodaliniai transporto vienetai – konteineriai, nukeliamieji kėbulai, krovininės kelių
transporto priemonės (krovininiai automobiliai (sunkvežimiai), vilkikai su puspriekabėmis, puspriekabės ir
priekabos), tinkančios intermodaliniams vežimams, t.y. vežimams kelių rūšių transportu, kurį keičiant
kroviniai neperkraunami.
4. 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).
5. Traukiamųjų priemonių bruto tonkilometriai apskaičiuojami padauginus riedmenų nuvažiuotą
atstumą iš riedmenų svorio su kroviniu, neįskaitant traukiamosios priemonės, bet įskaitant automotrisių
svorį.
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