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INFORMACIJA DĖL GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO
STATISTINIO TYRIMO (STATISTINĖ ATASKAITA TG-06 (MĖNESINĖ)
TEISINIS STATISTINIO 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/643
TYRIMO PAGRINDAS dėl geležinkelių transporto statistikos (OL 2018 L 112, p. 1).
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti mėnesinę statistinę informaciją apie
TIKSLAS, RŪŠIS IR
keleivių vežimų apimtį ir metinę statistinę informaciją apie keleivių atvykimą ir
APIMTIS
išvykimą pagal šalis.

Ištisinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.
Statistinę ataskaitą pildo geležinkelio įmonės (vežėjai).
STATISTINĖS
21 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus Oficialiosios statistikos portale
INFORMACIJOS
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 KELEIVIŲ VEŽIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU STATISTINEI
ATASKAITAI TG-06 (MĖNESINEI) PILDYTI
1. Keleivių vežimo geležinkelių transportu statistinėje ataskaitoje TG-06 (mėnesinė) (toliau –
ataskaita) vartojamos sąvokos ir rodikliai:
1.1. Keleivių vežimas – keleivių judėjimas iš įlaipinimo vietos į išlaipinimo vietą geležinkelių
transporto priemonėmis.
1.2. Vežtas keleivis – bet kuris asmuo, keliaujantis geležinkelių transportu, išskyrus traukinio
ekipažo narius.
1.3. Vežta keleivių – rodiklis, išreiškiamas geležinkelių transporto keleivių kelionių skaičiumi, kai
kiekviena kelionė apibrėžiama kaip judėjimas iš įlaipinimo vietos į išlaipinimo vietą. Esant galimybei
keleiviai turėtų būti skaičiuojami tik vieną kartą, neatsižvelgiant į tai, persėdo ar nepersėdo iš vienos
geležinkelių transporto priemonės į kitą.
1.4. Vežta vietinio susisiekimo maršrutais – vežimas geležinkelių transportu tarp dviejų vietų
(įlaipinimo ir išlaipinimo), esančių šalyje.
1.5. Vežta tarptautinio susisiekimo maršrutais – vežimas geležinkelių transportu tarp dviejų vietų
(įlaipinimo ir išlaipinimo), esančių skirtingose šalyse.
1.6. Atvyko – keleivių vežimas geležinkelių transportu iš įlaipinimo vietos, esančios kitoje šalyje, į
išlaipinimo vietą mūsų šalyje. Keleivio persėdimas iš vieno traukinio tiesiogiai į kitą, neatsižvelgiant į tai,
kuriai geležinkelių transporto įmonei traukinys priklauso, nelaikomas keleivio išlipimu ar įlipimu. Jei
persėdant kuriuo nors metu naudojamos kitos transporto rūšys, tai laikoma išlipimu iš traukinio ir įlipimu į
traukinį.
1.7. Išvyko – keleivių vežimas geležinkelių transportu iš įlaipinimo vietos, esančios mūsų šalyje, į
išlaipinimo vietą kitoje šalyje. Keleivio persėdimas iš vieno traukinio tiesiogiai į kitą, neatsižvelgiant į tai,
kuriai geležinkelių transporto įmonei traukinys priklauso, nelaikomas keleivio išlipimu ar įlipimu. Jei
persėdant kuriuo nors metu naudojamos kitos transporto rūšys, tai laikoma išlipimu iš traukinio ir įlipimu į
traukinį.
1.8. Tranzitas – vežimas geležinkelių transportu per šalį tarp dviejų vietų (įlaipinimo ir išlaipinimo),
esančių už Lietuvos teritorijos ribų. Kai šalies teritorijoje vykdomi su vėžės keitimu susiję veiksmai, jie
laikomi tranzitu, o ne įlaipinimu ar išlaipinimu. Vežimo operacijos, kurių metu šalies pasienyje (ar uoste) į
kitos rūšies transporto priemonę ar iš kitos rūšies transporto priemonės įlaipinami ar išlaipinami keleiviai,
nelaikomos tranzitu.
1.9. Keleivių vežimo apyvarta – keleivių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis,
išreiškiamas keleivio kilometrais, gautais sudėjus visų keleivių nuvažiuotus atstumus. Atsižvelgiama tik į
atstumą, nuvažiuotą šalies teritorijoje.
2. Ataskaitos I skyriaus 1 skiltyje pateikiami mėnesio statistiniai duomenys apie keleivių vežimą ir
keleivių vežimo apyvartą. Pateikiami statistiniai duomenys pagal pirktus kelionės bilietus ar kitus prieinamus
duomenų šaltinius. Įskaitoma informacija apie bilietų pardavimą kitoje šalyje, ši informacija gali būti gauta
tiesiogiai iš kitų šalių arba pagal tarptautinių mokėjimų už bilietus duomenis.
3. Ataskaitos I skyriaus 2 skiltyje pateikiami ikiataskaitinio mėnesio statistiniai duomenys apie
keleivių vežimą ir keleivių vežimo apyvartą. Ataskaitos I skyriaus 2 skiltis pildoma, jei statistiniai duomenys
pasikeitė.
4. Ataskaitos II skyriuje pateikiami metiniai statistiniai duomenys apie atvykusius ir išvykusius
keleivius, keleivių vežimo apyvartą pagal šalis, nurodant šalies pavadinimą ir kodą. Šalims koduoti
naudojami galiojantys Tarptautinės standartizacijos organizacijos dviejų raidžių šalių kodai.
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