Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro
bendrovių orlaiviais pagal susisiekimo rūšis
statistinės ataskaitos TO-02 (ketvirtinės)
1 priedas

INFORMACIJA DĖL ORO TRANSPORTO STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA TO-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).
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
Ištisinis statistinis tyrimas.
TYRIMO RŪŠIS,
Statistinę ataskaitą pildo Lietuvos oro bendrovės.
APIMTIS IR TIKSLAS Tiriamasis laikotarpis – ketvirtis.

Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie keleivių ir
krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais apimtį.
STATISTINĖS
Metinė statistinė informacija skelbiama leidinyje „Transportas ir ryšiai“;
INFORMACIJOS
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
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.“

Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro
bendrovių orlaiviais pagal susisiekimo rūšis
statistinės ataskaitos TO-02 (ketvirtinės)
2 priedas

PAAIŠKINIMAI KELEIVIŲ IR KROVINIŲ VEŽIMO LIETUVOS ORO BENDROVIŲ
ORLAIVIAIS PAGAL SUSISIEKIMO RŪŠIS STATISTINEI
ATASKAITAI TO-02 (KETVIRTINEI) PILDYTI
1. Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais pagal susisiekimo rūšis statistinėje
ataskaitoje TO-02 ketvirtinėje (toliau – ataskaita) pateikiami statistiniai duomenys apie vežimą nuosavais ar
ilgalaikės nuomos teisėmis eksploatuojamais orlaiviais.
2. Reguliarus vežimas – vežimas už mokestį, kai vežama reguliariaisiais skrydžiais pagal tvarkaraštį
arba tokiais reguliariais ar gana dažnais skrydžiais, kuriuos galima atitinkamai sisteminti ir į kuriuos asmenys
individualiai gali nusipirkti vietas tiesiai iš oro bendrovių ar iš jų agentūrų. Prie šių skrydžių priskiriami ir
papildomi skrydžiai, jeigu jie buvo atliekami dėl to, kad buvo perpildyti reguliarieji skrydžiai.
3. Nereguliarus vežimas – vežimas užsakomaisiais ir specialiaisiais skrydžiais, išskyrus tuos, kurie
nurodomi skiltyje „reguliarus vežimas“, t. y. skrydžiai, atliekami už mokestį nereguliariai, taip pat tušti ir su
jais susiję skrydžiai, turistinių maršrutų skrydžiai, neįtraukti į reguliarų vežimą.
4. Skrydis – orlaivio eksploatavimas vieną ar kelis skrydžio etapus nesikeičiant skrydžio numeriui.
5. Skrydžio etapas – orlaivio skrydis nuo pakilimo iki nusileidimo momento, neįskaitant techninių
sustojimų. Skrydžių etapai klasifikuojami į tarptautinius ir vietinius.
6. Vietinis skrydžio etapas – etapas, kuris negali būti klasifikuojamas kaip tarptautinis ir kurio
pakilimo ir nusileidimo punktai yra šalyje.
7. Tarptautinis skrydžio etapas – etapas, kurio pakilimo, nusileidimo ar abu galutiniai punktai yra
už šalies ribų.
8. 120 ir 220 eilutės. Vežtų keleivių skaičius gaunamas suskaičiavus kiekvieną konkrečiu skrydžiu
(vienas skrydžio numeris) skridusį keleivį tik vieną kartą. Jeigu skrydis susideda iš vietinio ir tarptautinio
skrydžio etapų, keleivių skaičius skaičiuojamas vieną kartą, neatsižvelgiant į skrydžio etapų skaičių.
9. 130, 140, 230 ir 240 eilutės. Vežtų krovinių ir pašto tonų skaičius gaunamas kiekvieną konkrečiu
skrydžiu (vienas skrydžio numeris) vežtą krovinio toną įskaičiuojant tik vieną kartą. Jeigu skrydis susideda iš
vietinio ir tarptautinio skrydžio etapų, vežtų krovinių tonų pagal atskirus nurodyto skrydžio etapus
pakartotinai skaičiuoti nereikia.
10. 150 ir 250 eilutėse keleivių sėdimų vietų skaičius nurodomas bendras parduoti skirtų vietų
skaičius, išskyrus tas, kurios faktiškai nebuvo panaudotos dėl papildomo kuro ar kitų krovinių svorio.
11. 160 ir 260 eilutėse maksimali keleivių vežimo apyvarta apskaičiuojama kiekvieno skrydžio
siūlomas parduoti keleivių vietas dauginant iš skrydžio atstumo.
12. 170 ir 270 eilutėse faktinė keleivių vežimo apyvarta apskaičiuojama kiekvienu skrydžio etapu
vežtų keleivių skaičių dauginant iš etapo atstumo ir sudedant etapų rezultatus. Gautas skaičius rodo, kiek
kilometrų buvo vežti visi keleiviai.
13. 180 ir 280 eilutės. Maksimalus tonos kilometražas apskaičiuojamas kiekvieno skrydžio
maksimalios komercinės apkrovos tonas (keleiviai, kroviniai, paštas) dauginant iš skrydžio atstumo.
14. 190 ir 290 eilutės. Nurodomas faktinis tonos kilometražas. Pagal vežimo rūšis jis paskirstomas
191–193, 291–293 eilutėse. Faktinis tonos kilometražas pagal vežimo rūšis apskaičiuojamas taip: vežto pašto ar
krovinio kiekis dauginamas iš etapo atstumo, keleivių vežimo apyvarta – iš 0,09. Faktinis tonos kilometražas
(190 ar 290 eil.) gaunamas sudėjus visų vežimo rūšių tonos kilometražą.
15. Visų ataskaitos rodiklių 1 skiltis lygi 2 ir 3 skilčių sumai.

