Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d.
įsakymu Nr. DĮ-269

(Įmonės pavadinimas)

Lietuvos statistikos departamento
Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui

KROVINIŲ IR KELEIVIŲ VEŽIMO JŪRŲ LAIVAIS
M.

KETV. STATISTINĖ ATASKAITA
TJ-02 KETVIRTINĖ

Y Y Y Y

– M M – D D

Nr.

(Užpildymo data)

Įmonės kodas registre
Adresas ar 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 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Pateikia vežėjai, vykdantys komercinius krovinių ir keleivių
vežimus jūrų laivais.

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

Prieš pildydami statistinę ataskaitą perskaitykite
paaiškinimus (statistinės ataskaitos 2 priedas).

5 999471 965466

2

Įmonės kodas registre

TJ-02 ketvirtinė
ketv.

5 999471 965541

I SKYRIUS
KROVINIŲ VEŽIMAS
iš to skaičiaus
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr. Iš viso
A

užsienio frachtuotojų
krovinių

B

Iš viso vežta krovinių, tūkst. t
(110, 120 ir 130 eil. suma)

1

šalies organizacijų ir
frachtuotojų krovinių

2

3
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Iš 100 eilutės – pagal terminuotas frachtavimo
sutartis

140

,

,

,

Dirbusių laivų skaičius

150

,

iš jų

160

,

išvežta iš Klaipėdos uosto
iš jų ro-ro laivais
iš jų

įvežta į Klaipėdos uostą
iš jų ro-ro laivais
vežimai iš vieno užsienio uosto į kitą

pagal terminuotas frachtavimo sutartis

II SKYRIUS
KELEIVIŲ VEŽIMAS

Rodiklio pavadinimas

Eil. nr. Iš viso
A

iš to skaičiaus ro-ro laivais

B

Vežtų keleivių skaičius

200

Keleivio mylios, tūkst.

210

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

1

2

,

val.

min.

,

Pildoma II ketv. statistinėje
ataskaitoje

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:
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, 340 850, el. p. klaipeda@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4676, faks. (8 5) 236 4669, el. p. tj-02-ketvirtine@stat.gov.lt.

