Forma patvirtinta Lietuvos statistikos
departamento generalinio direktoriaus
2017 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. DĮ-259

(Įmonės pavadinimas)

Lietuvos statistikos departamento
teritoriniam duomenų parengimo skyriui

VIDAUS VANDENŲ KELIŲ ILGIO

M. STATISTINĖ ATASKAITA

TU-04 (METINĖ)
Y Y Y Y – MM – D D

Nr.

(Užpildymo data)
Įmonės kodas registre

Adresas, ekonominė veikla nurodomi tik tuo atveju, jei jie pasikeitė

Adresas

Pagrindinės ekonominės veiklos kodas (EVRK 2 red.)
Pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas (EVRK 2 red.)

Pateikiama iki kovo 25 d.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų
statistinių duomenų konfidencialumą

Pateikia įmonės, kurios prižiūri ir eksploatuoja vidaus vandenų kelius.
Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

5 999471 354338

2

Įmonės kodas registre

TU-04 (metinė)

I SKYRIUS
VIDAUS VANDENŲ KELIŲ ILGIS METŲ PABAIGOJE (kilometrais)
Rodiklio pavadinimas
A
Valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai ar
vietinės reikšmės vidaus vandenų keliai

iš 100 eilutės
kelių ilgis pagal
plaukiančio laivo
keliamąją galią

iš 100 eilutės

Eil. nr.

Iš viso

Dirbtiniai keliai

B

1

2

Eksploatuojami

metais
3

100

,

,

,

iki 249 tonų

110

,

,

,

250–399

111

,

,

,

400–649

112

,

,

,

650–999

113

,

,

,

1 000–1 499

114

,

,

,

1 500–2 999

115

,

,

,

3 000 tonų ir daugiau

116

,

,

,

Vidaus vandenų keliai su paženklintu
laivakeliu, iš jų:

117

,

,

,

šviečiančiais navigaciniais ženklais

118

,

,

,

nešviečiančiais navigaciniais ženklais

119

,

,

,

120

,

,

,

Perspektyviniai keliai

II SKYRIUS
IŠLAIDOS VIDAUS VANDENŲ KELIŲ PRIEŽIŪRAI
Rodiklio pavadinimas

Eil.
nr.

Eurais

A

B

1

3. Vietinės reikšmės vidaus vandenų keliai – keliai, kuriuos valdo, tvarko, prižiūri ir
eksploatuoja savivaldybės institucija arba jos skirta įmonė.
4. Perspektyviniai keliai – keliai, kurie numatomi eksploatuoti ateityje.
5. Investicinės išlaidos– visos išlaidos, susijusios su infrastruktūros įrenginių statyba,
plėtimu, rekonstrukcija ir atnaujinimu, įskaitant su šiais darbais susijusias papildomas
išlaidas ir tyrimo sąnaudas.

investicinės išlaidos 131
priežiūros išlaidos

1. Vidaus vandenų keliai – laivybai tinkamos upės, ežerai, dirbtiniai vandens telkiniai ir
Lietuvos Respublikai priklausanti Kuršių marių dalis.Vidaus vandenų keliai skirstomi į
valstybinės ir vietinės reikšmės.
2. Valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai – keliai, kuriuos valdo, tvarko, prižiūri
ir eksploatuoja valstybės įmonė, kurią skiria Vyriausybė ar Vyriausybės įgaliota institucija.

Investicijos ir išlaidos
laivybinių kelių priežiūrai 130
(131, 132 eil. suma)
iš jų

5 999471 354383

6. Priežiūros išlaidos – visos išlaidos, susijusios su infrastruktūros priežiūra ir
eksploatacija.

132

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:

val.

min.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas arba jo
įgaliotas asmuo

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

Statistinę ataskaitą teikti:

(Faksas)

(El. paštas)

Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4827, faks. (8 5) 219 7172, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, Garažų g. 18, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel. (8 37) 311 004, faks. (8 37) 312 348, el. p. kaunas@stat.gov.lt;
Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda.
Pasiteirauti: tel. (8 46) 346 182, faks. (8 46) 340 812, el. p. klaipeda@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4668, faks. (8 5) 236 4669,
el. p. tu-04-metine@stat.gov.lt.

