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KELEIVIŲ IR KROVINIŲ VEŽIMO LIETUVOS ORO LINIJŲ BENDROVIŲ ORLAIVIAIS
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(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 12 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.
Pateikia Lietuvos oro linijų bendrovės.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą
Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga
Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt
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KELEIVIŲ IR KROVINIŲ VEŽIMAS ORLAIVIAIS
Rodiklio pavadinimas
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(reguliarūs + nereguliarūs vežimai)
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Įvykdyta skrydžių
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Įvykdyta skrydžių etapų
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,

,

iš jų

pagal
vietinis
susisiekimo
rūšis
tarptautinis

5 491535 458933

Įmonės kodas registre

Reguliarus vežimas – vežimas už mokestį, kai vežama reguliariaisiais skrydžiais pagal tvarkaraštį arba tokiais reguliariais ar gana dažnais skrydžiais, kuriuos
galima atitinkamai sisteminti ir į kuriuos asmenys individualiai gali nusipirkti vietas tiesiai iš oro linijų bendrovių ar iš jų agentūrų. Prie šių
skrydžių priskiriami ir papildomi skrydžiai, jeigu jie buvo atliekami dėl to, kad buvo perpildyti reguliarieji skrydžiai.
Nereguliarus vežimas – vežimas užsakomaisiais ir specialiaisiais skrydžiais, išskyrus tuos, kurie nurodomi skiltyje „reguliarus vežimas“, t. y. skrydžiai, atliekami
už mokestį nereguliariai, taip pat tušti ir su jais susiję skrydžiai, turistinių maršrutų skrydžiai, neįtraukti į reguliarų vežimą.
Skrydis – orlaivio eksploatavimas vieną ar kelis skrydžio etapus nesikeičiant skrydžio numeriui.
Skrydžio etapas – orlaivio skrydis nuo pakilimo iki nusileidimo momento, neįskaitant techninių sustojimų.
100 eilutė. Vežtų keleivių skaičius gaunamas suskaičiavus kiekvieną konkrečiu skrydžiu (vienas skrydžio numeris) skridusį keleivį tik vieną kartą. Jeigu
skrydis susideda iš vietinio ir tarptautinio skrydžio etapų, keleivių skaičius skaičiuojamas vieną kartą, neatsižvelgiant į skrydžio etapų skaičių.
110 eilutė. Vietinis skrydis – etapas, kurio pakilimo ir nusileidimo orlaivio punktai yra šalies ribose.
120 eilutė. Tarptautinio susisiekimo skrydžiais vežtų keleivių skaičių sudaro: keleiviai, išvykę už šalies ribų; keleiviai, atvykę į šalies oro uostus iš užsienio;
keleiviai, vežti už šalies ribų tarp užsienio oro uostų.
130 eilutė. Vežtų krovinių ir pašto tonų skaičius gaunamas kiekvieną konkrečiu skrydžiu (vienas skrydžio numeris) vežtą krovinio toną įskaičiuojant tik vieną
kartą. Jeigu skrydis susideda iš vietinio ir tarptautinio skrydžio etapų, vežtų krovinių tonų pagal atskirus nurodyto skrydžio etapus pakartotinai
skaičiuoti nereikia.
140 eilutė. Keleivių vežimo apyvarta apskaičiuojama kiekviename skrydžio etape vežtų keleivių skaičių dauginant iš nuvežto atstumo ir sudedant etapų
rezultatus. Gautas skaičius rodo, kiek kilometrų buvo vežti visi keleiviai.
150 eilutė. Krovinių ir pašto vežimo apyvarta apskaičiuojama kiekviename skrydžio etape vežtų krovinių ir pašto tonų skaičių dauginant iš nuvežto atstumo
ir sudedant etapų rezultatus. Gautas skaičius rodo, kiek kilometrų buvo vežti visi kroviniai ir paštas.

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams
duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:
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Pildoma birželio mėn. 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:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 1461, faks. (8 5) 236 1401, 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) 411 369, faks. (8 37) 312 348, el. p. kaunas@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4676, faks. (8 5) 236 4669, el. p.
TO-01-menesine@stat.gov.lt.

