Forma patvirtinta Lietuvos statistikos
departamento generalinio direktoriaus
2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. DĮ-24
_________________________________________________________________________________________
(Įmonės pavadinimas)

Lietuvos statistikos departamento
Duomenų parengimo Vilniaus skyriui

ORLAIVIŲ, KELEIVIŲ IR KROVINIŲ SRAUTŲ ORO UOSTUOSE 20__ M. _____________ MĖN. STATISTINĖ ATASKAITA
TOU-01 (MĖNESINĖ)
_________________ Nr. ____
(Užpildymo data)

Įmonės kodas registre

Pateikiama iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

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

Pateikia oro uostai
Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų statistinių duomenų konfidencialumą

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

Statistinės ataskaitos forma skelbiama interneto svetainėje estatistika.stat.gov.lt
Prieš pildydami statistinę ataskaitą perskaitykite paaiškinimus (statistinės ataskaitos 2 priedas)

I SKYRIUS
SKRYDŽIŲ ETAPŲ DUOMENYS
Atskridimo /
išskridimo data

Atvykimas /
išvykimas

Skrydžio tipas Skrydžio nr.

1 – atvykimas
2 – išvykimas

Susisiekimo
rūšis

Keleivių vežimo paslaugos Pirmesnis / kitas oro uostas
Oro bendrovė
Visos krovinių ir pašto
vežimo paslaugos
1 – keleivių vežimo
Keturženklis
paslaugos
raidinis
2 – visos krovinių ir pašto
vežimo paslaugos
3 – kitos paslaugos
pavadinimas
kodas
pavadinimas

1 – vietinis
2 – tarptautinis

kodas
1

2

3

4

5

6

7

8

Orlaivio tipas

Triženklis
raidinis

kodas

9

Turimos
keleivių vietos

Orlaiviu
skrendantys
keleiviai

Tiesioginio
tranzito
keleiviai

Orlaiviu
vežami
kroviniai

Orlaiviu
vežamas
paštas

skaičius

skaičius

skaičius

tonos

tonos

Keturženklis
raidinis

pavadinimas

10

11

kodas
12

13

14

15

16

17

II SKYRIUS
SKRYDŽIŲ PRADŽIOS IR PASKIRTIES VIETOS DUOMENYS
Atskridimo /
išskridimo data

Atvykimas / išvykimas Skrydžio tipas

Skrydžio nr.

1 – atvykimas
2 – išvykimas
kodas
1

2

3

4

Keleivių vežimo paslaugos Skrydžio pradžios ir paskirties (galutinis) vietos
oro uostas
Visos krovinių ir pašto
vežimo paslaugos
1 – keleivių vežimo
Keturženklis
paslaugos
raidinis
2 – visos krovinių ir pašto
vežimo paslaugos
pavadinimas
kodas
3 – kitos paslaugos
5
6
7

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

val.

Oro bendrovė

Pakrauti /
iškrauti kroviniai

Pakrautas /
iškrautas paštas

skaičius

tonos

tonos

Triženklis raidinis

pavadinimas

kodas
8

9

min.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime

Įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo _________________________________________________________________________________
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
__________________________________________________________________________________________________________________
(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)
(Telefonas)
(Faksas)
(El. paštas)
Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius. Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 1461, faks. (8 5) 219 7172, el. p. vilnius@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4676, faks. (8 5) 236 4669, el. p. TOU-01-menesine@stat.gov.lt.

Vežti keleiviai (be
tiesioginio tranzito
keleivių)

10

11

12

