Krovinių vežimo krovininėmis kelių
transporto priemonėmis statistinės
ataskaitos TKR-01 (savaitinės)
1 priedas

INFORMACIJA DĖL KROVINIŲ VEŽIMO
KROVININĖMIS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA TKR-01 (SAVAITINĖ)
TEISINIS STATISTINIO 2004 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2004 dėl duomenų,
TYRIMO PAGRINDAS surinktų pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/98 dėl krovinių vežimo keliais

statistinių ataskaitų, tikslumui taikomų reikalavimų (OL 2004 m. specialusis leidimas,
7 skyrius, 8 tomas, p. 63).
2012 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 70/2012
dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų (OL 2012 L 32, p. 1).
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir skelbti statistinę informaciją apie Lietuvoje
TIKSLAS, RŪŠIS IR
registruotų krovininių transporto priemonių krovinių vežimo keliais apimtį, jų ridą ir
APIMTIS
tonkilometrius pagal krovinių klasifikacijas, Europos Sąjungos pakrovimo ir iškrovimo

regionus NUTS 3 lygiu ir šalis.
Atrankinis statistinis tyrimas. Tiriamasis laikotarpis – savaitė. Statistinę ataskaitą
pildo krovininių transporto priemonių naudotojai.
STATISTINĖS
Ne vėliau kaip 81 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Oficialiosios statistikos
INFORMACIJOS
portale osp.stat.gov.lt.
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
DUOMENŲ
nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti
PATEIKIMO PAREIGA teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis,

įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir
tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas.
Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant
asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius
duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip
nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS
DUOMENŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios
statistikos tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis“.
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS
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PAAIŠKINIMAI KROVINIŲ VEŽIMO KROVININĖMIS KELIŲ TRANSPORTO
PRIEMONĖMIS STATISTINEI ATASKAITAI
TKR-01 (SAVAITINEI) PILDYTI
1. Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinis atrankinis tyrimas vyksta
visus metus ir apima vidaus bei tarptautinius kelių transporto vežimus, įskaitant pavojingųjų krovinių vežimus.
Atsitiktinės atrankos būdu statistiniam tyrimui atrinkti Lietuvoje registruoti krovininiai automobiliai.
2. Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinėje ataskaitoje TKR-01
(savaitinėje) (toliau – ataskaita) turi būti pateikti tik nurodytos (-ų) transporto priemonės (-ių) statistiniai
duomenys. Tyrimo ataskaitinis laikotarpis – ataskaitoje nurodyta apklausos savaitė.
3. Ataskaitą užpildyti ir pateikti reikia ne vėliau kaip per 7 dienas ataskaitinei savaitei pasibaigus.
4. Ataskaitos I skyrius pildomas, jeigu jūsų žinioje transporto priemonės šiuo metu nėra,
transporto priemonė atiduota į metalo laužą, pavogta, specialios paskirties, keleivinė, nėra naudojama
kroviniams vežti, parduota, išnuomota (ilgiau kaip 1 mėn.), grąžinta nuomotojui, įmonė bankrutuoja ar yra
kita priežastis, dėl kurios negalite pateikti duomenų.
Jei nurodyta transporto priemonė yra Jūsų žinioje ir tiriamąją savaitę ji NEVAŽIAVO, prašome
pildyti ataskaitos II skyrių.
5. Ataskaitos II skyriuje pateikiami statistiniai duomenys apie transporto priemonę.
5.1. Jeigu transporto priemonė tiriamąją savaitę nebuvo eksploatuojama, nepildomi ataskaitos
II skyriaus 4 ir 7 punktai, jeigu buvo eksploatuojama – nepildomas II skyriaus 5 punktas. Statistinių
duomenų apie eksploatuojamas ir neeksploatuojamas transporto priemones reikia tam, kad būtų galima
apskaičiuoti vežimus krovininiais automobiliais.
5.2. 1 punkte nurodoma:
5.2.1. Bendras leistinas svoris – bendras nejudančios ir parengtos kelionei transporto priemonės
(arba transporto priemonių junginio: sunkvežimio ir priekabos, vilkiko ir puspriekabės) ir tą transporto
priemonę įregistravusios šalies atsakingos institucijos pripažintas leistinas krovinio svoris.
5.2.2. Keliamoji galia – transporto priemonę įregistravusios šalies kompetentingos institucijos
pripažintas maksimalus leistinas krovinio svoris.
5.3. Ašių skaičius (2 punktas). Jei ataskaitą pildote apie sunkvežimį, turi būti užpildyti „Sunkvežimio“
ir „Priekabos“ ašių skaičius, jei apie vilkiką – „Vilkiko“ ir „Puspriekabės“ ašių skaičius. Jei apklausos
savaitės metu nenaudojote priekabos / puspriekabės – ašių skaičius jiems žymimas „0“.
5.4. Kėbulo konstrukcija (3 punktas). Vilkiko atveju nurodomas eksploatuojamos puspriekabės
tipas. Jei ataskaitinio laikotarpio metu naudojote vilkiką be puspriekabės, šis punktas nežymimas.
5.5. Krovinių vežimas savo sąskaita (4 punktas) – vežėjui priklausančio krovinio vežimas iš vienos
paskirties vietos į kitą vežėjo transporto priemonėmis ir sąskaita.
5.6. Jeigu transporto priemonė tiriamąją savaitę nebuvo eksploatuojama 5 punkte nurodoma
neeksploatavimo priežastis.
5.7. Mėnesių, kuriais transporto priemonė buvo eksploatuojama, skaičius per paskutinius
12 mėnesių (8 punktas). Jei automobilis per mėnesį padarė nors vieną reisą, laikoma, kad tą mėnesį
automobilis buvo eksploatuojamas.
5.8. 9 punkte būtinai įrašykite automobilio nuvažiuotą atstumą per paskutinius 12 mėnesių.
6. Ataskaitos III ir IV skyriuose nurodomi per apklausos savaitę įvykdyti reisai.
6.1. Tyrimo laikotarpiu krovininė transporto priemonė atlieka:
6.1.1. reisus su kroviniu (veža krovinį):
6.1.1.1. reisas, kurio metu atliekamas tik vienas pakrovimas ir iškrovimas (pildomas III skyrius);
6.1.1.2. reisas, kuris apima kelis pakrovimo ir (ar) iškrovimo punktus, bet tai nėra organizuotas
krovinių paskirstymo ar surinkimo reisas (jei krovos darbai per vieną reisą buvo atliekami ne daugiau kaip
4 kartus – pildomas III skyrius;
6.1.1.3. organizuotas krovinių surinkimo ir (ar) paskirstymo reisas. Reisas, jeigu krovinių pakrovimo
ir (ar) iškrovimo punktų per vieną reisą buvo 5 ir daugiau (pvz., iš pieno gamyklos automobilis išvažiuoja su
pieno produktais, kurių dalį iškrauna / pakrauna skirtingose parduotuvėse), (pildomas IV skyrius).
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6.1.2. tuščius reisus (važiuoja be krovinio), (pildomas III skyrius).
6.2. Jei buvo sustota pailsėti, reisas išlieka tas pats.
6.3. Statistiniai duomenys apie tuščią reisą ir apie reisą su kroviniu pateikiami atskirai.
Elektroninėje ataskaitoje kiekvienam atskiram reisui pildomas atskiras (III ar IV) skyrius (ataskaitos puslapiai
dubliuojami).
6.4. Reiso eilės numeris. Reisai numeruojami eilės tvarka.
6.5. Reiso pradžios data: mėnuo, diena. Parašoma, kada reisas prasidėjo.
6.6. Reiso pasikartojimų skaičius. Jeigu visą dieną atliekami tokie patys reisai, pakanka aprašyti
tik vieną reisą ir nurodyti kiek kartų tas reisas pasikartojo.
6.7. Reiso pradžios vieta ir reiso pabaigos vieta. Lietuvoje nurodomas savivaldybės pavadinimas,
užsienyje – šalies ir miesto arba vietovės pavadinimas.
6.8. Krovinio pavadinimas. Reikia nurodyti tikslų vežamo krovinio pavadinimą.
6.8.1. Jeigu buvo vežami maisto produktai, nurodykite konkretų maisto produkto pavadinimą (pvz.,
konservuotos morkos, šaldyta mėsa, konservuota žuvis ir t. t.).
6.8.2. Jeigu įvairūs kroviniai – krovinio pavadinimą, kurio svoris yra didžiausias.
6.8.3. Jeigu įvairūs kroviniai be pagrindinio krovinio, rašykite – įvairūs.
6.8.4. Jeigu tuščia tara arba padėklai – tuščia tara.
6.8.5. Jeigu paketai – paketai.
6.9. Pavojingojo krovinio kodas. Jeigu vežėte pavojingąjį krovinį, nurodykite jo kodą.
6.10. Vežtų krovinių svoris, bendras iškrautų krovinių svoris, bendras pakrautų krovinių svoris.
Krovinio svoris skaičiuojamas kilogramais. Kai krovinys vežamas paletėse ar konteineriuose, rašomas tik
krovinio svoris (palečių ar konteinerių svoris neįskaičiuojamas). Reisas, kai vežami tušti konteineriai,
padėklai arba kokia nors kita tuščia tara, laikomas reisu su kroviniu – rašomas vežamos tuščios taros svoris.
6.11. Nuvažiuotas atstumas, km. Prašome nurodyti faktiškai nuvažiuotą transporto priemonės
atstumą km Lietuvoje ar užsienyje, su kroviniu (jei tai reisas su kroviniu) ir be krovinio (jei tai tuščias
reisas). Įskaitomi tik kilometrai, kai automobilis važiavo vairuojamas vairuotojo. Jei automobilis gabenamas
laivu ar geležinkeliu, kilometrai neįskaičiuojami.
7. Ataskaitos III skyriuje aprašomas reisas su kroviniu:
7.1. kurio metu atliekamas tik vienas pakrovimas ir iškrovimas;
7.2. kuris apima kelis pakrovimo ir (ar) iškrovimo punktus, bet tai nėra organizuotas paskirstymo ar
surinkimo reisas. Reiso, kurio metu atliekami keli pakrovimai ir (ar) iškrovimai, pildymo pavyzdys:
Pavyzdžiui, į automobilį Vilniuje buvo pakrauta 5 000 kg plytų, jas jis vežė iki Alytaus (nuvažiavo
105 km), kur buvo pakrauta dar 15 000 kg plytų, todėl iki Kelmės (nuvažiavo 195 km) vežė jau 20 000 kg
plytų, kur buvo iškrauta 5 000 kg ir 2 000 kg plytų pakrauta, tada iki Šilalės (60 km) jau vežė 17 000 kg, kur
buvo iškrauta 15 000 kg plytų, tada važiavo iki Klaipėdos (81 km), kur iškrovė likusias plytas (2 000 kg) ir
grįžo į Vilnių be krovinio.
Kiekvienas reiso etapas pažymimas atskiroje eilutėje ir nurodoma kiek buvo vežta krovinių iki
pakrovimo ar iškrovimo vietos, tai yra lentelėje nurodomas krovinio svoris, likęs transporto priemonėje.
Pildymo pavyzdys:
Reiso
eil.
nr.

Pakrovimo
vieta

Iškrovimo
vieta

Krovinio
pavadinimas

Vežtų krovinių
svoris, kg
(jei be krovinio,
žymėkite 0)

1

Vilnius

2

Klaipėda

Klaipėda
Alytus
Kelmė
Šilalė
Klaipėda
Vilnius

Plytos
Plytos
Plytos
Plytos
Plytos
-

20 000
5 000
20 000
17 000
2 000
0

Nuvažiuotas atstumas, km
su kroviniu
Lietuvoje
441
105
195
60
81
-

be krovinio
Lietuvoje

325

7.3. Jeigu tarptautinis reisas prasidėjo prieš apklausos savaitę ir apklausos savaitės metu jis yra
tęsiamas, arba jeigu tarptautinis reisas prasidėjo apklausos savaitės metu ir po apklausos savaitės bus tęsiamas,
tai statistiniai duomenys pateikiami už viso reiso trukmę.
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7.4. Tranzitas. Jei reisas buvo tarptautinis, reikia išvardyti šalis, per kurias tranzitu važiavo transporto
priemonė (jei tokių buvo). Tranzito šalyse kroviniai nei iškraunami, nei pakraunami. Būtina nurodyti
nuvažiuotą atstumą km atskirai kiekvienoje tranzito šalyje.
7.5. Laivas (keltas), geležinkelis. Jeigu buvo atliekamas tarptautinis reisas ir transporto priemonė
su kroviniu ar be jo buvo perkelta laivu (keltu) iš vieno uosto į kitą arba vežta geležinkeliais, įrašykite šalies
bei regiono, kuriame transporto priemonė buvo pakrauta į keltą ir (ar) geležinkelio vagoną, ir šalies bei
regiono, kuriame ji buvo iškrauta iš kelto ir (ar) geležinkelio vagono, pavadinimus.
8. Ataskaitos IV skyriuje aprašomi reisai, jei krovos darbai per vieną reisą buvo atliekami 5 ir
daugiau kartų.
8.1. Reiso pradžios vieta ir reiso pabaigos vieta. Nurodoma pradinio punkto savivaldybė (iš kur
automobilis pradėjo savo kelią) ir paskutinio punkto (kur jis galutinai sustojo) savivaldybė. Tarpinės
savivaldybės, kuriose buvo pakraunami / iškraunami kroviniai nerodomas.
8.2. Bendras iškrautų / pakrautų krovinių svoris ir iškrovimo / pakrovimo punktų skaičius.
Nurodomas reiso metu visas iškrautas krovinių svoris, punktų, kuriuose tas krovinys buvo išdalytas, skaičius
ir visas pakrautas krovinių svoris bei punktų, kuriuose tas krovinys buvo surinktas, skaičius.

