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INFORMACIJA DĖL JŪRŲ TRANSPORTO STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA TJ-02 (KETVIRTINĖ)
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).
2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/42/EB dėl
krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų (nauja redakcija) (OL 2009
L 141, p. 29), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. vasario 3 d. Komisijos
deleguotuoju sprendimu 2012/186/ES (OL 2012 L 101, p. 5).
STATISTINIO
Ištisinis statistinis tyrimas.
TYRIMO RŪŠIS,
Statistinę ataskaitą pildo vežėjai, vykdantys komercinius krovinių ir keleivių
APIMTIS IR TIKSLAS vežimus jūrų laivais.

Tiriamasis laikotarpis – ketvirtis.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie krovinių ir
keleivių vežimo jūrų laivais apimtį.
STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO
LAIKAS IR VIETA

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 KROVINIŲ IR KELEIVIŲ VEŽIMO JŪRŲ LAIVAIS
STATISTINEI ATASKAITAI TJ-02 (KETVIRTINEI) PILDYTI
1. Jūrų laivas – laivas, skirtas kroviniams ir (arba) keleiviams vežti jūra. Jūrų laivai yra laivai, išskyrus
tuos, kurie plaukioja tik vidaus vandenimis arba uždarais ar greta esančiais vandenimis ar vandens plotais,
kuriems taikomos uosto taisyklės.
2. Ro-ro laivas – laivas, pritaikytas riedamiesiems arba ridenamiems kroviniams vežti. Ro-ro laivas
pakraunamas ir (ar) iškraunamas, kai pro pakeltą laivo priekį ar galą kroviniai įvežami ir (ar) išvežami
ratuotomis transporto priemonėmis.
3. Iš viso vežta krovinių (100 eilutė) – bet koks krovinys, vežtas jūra. Į vežtų krovinių apimtį įskaitomi
visų rūšių supakuoti kroviniai ir tokie įrenginiai kaip konteineriai, padėklai; kroviniai, vežti vagonuose,
krovininiuose automobiliuose, priekabose ir puspriekabėse; paštas. Į vežtų krovinių apimtį neįskaitomos
keleivinės kelių transporto priemonės su vairuotoju, kuro cisternos ir laivo atsargos.
4. Vežtų keleivių skaičius (200 eilutė) – laivu vežtas asmuo, išskyrus laivo kapitoną, įgulos narius ir
kitus asmenis, dirbančius laive, taip pat jaunesnius nei vienų metų amžiaus vaikus.
5. Keleivio mylios (210 eilutė) – sandaugų, gautų dauginant per kiekvieną kelionę vežtų jūrų transporto
keleivių skaičių iš atstumo nuo uosto iki uosto, suma.

