Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2019 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. DĮ-263

(Įmonės, įstaigos pavadinimas)

Lietuvos statistikos departamento
Duomenų parengimo Vilniaus skyriui

KROVINIŲ VEŽIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU
M.

MĖN. STATISTINĖ ATASKAITA
TG-01 (MĖNESINĖ)
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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.)

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą
Pateikiama iki 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

Pateikia geležinkelio įmonės (vežėjai).

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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KROVINIŲ VEŽIMAS
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5 491533 555085

Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

Ataskaitinis mėnuo
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Ikiataskaitinis mėnuo
(pildoma, jei statistiniai duomenys tikslinami)
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Krovinių vežimo apyvarta, tūkst. tonkilometrių
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Krovinių vežimas – krovinių judėjimas iš pakrovimo vietos į iškrovimo vietą naudojant geležinkelių transporto priemones.
Vežta krovinių – bendras krovinio kiekis tonomis, kuris apima vežtų krovinių svorį, taip pat apimamas pakuočių, konteinerių, nukeliamųjų kėbulų, palečių bei
geležinkeliu vežamų kelių transporto priemonių svoris (vykdant intermodalinio vežimo operacijas).
Vidaus vežimas – vežimas geležinkelių transportu tarp dviejų vietų (pakrovimo ir iškrovimo), esančių šalyje.
Tarptautinis vežimas – vežimas geležinkelių transportu tarp dviejų vietų (pakrovimo ir iškrovimo), kurių viena yra kitoje šalyje. Gali būti susijęs tranzitas
per vieną ar daugiau šalių.
Įvežta (iškrauta) – kroviniai, vežami geležinkelių transportu iš kitoje šalyje esančios pakrovimo vietos į iškrovimo vietą mūsų šalyje.
Išvežta (pakrauta) – kroviniai, vežami geležinkelių transportu iš mūsų šalyje esančios pakrovimo vietos į iškrovimo vietą kitoje šalyje.
Tranzitas – vežimas geležinkelių transportu per šalį tarp dviejų vietų (pakrovimo ir iškrovimo), esančių už Lietuvos teritorijos ribų. Vežimo operacijos, kurių
metu šalies pasienyje (ar uoste) į kitos rūšies transporto priemonę ar iš kitos rūšies transporto priemonės pakraunami ar iškraunami kroviniai, nelaikomos tranzitu.
Krovinių vežimo apyvarta – krovinių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis, išreiškiamas tonos kilometrais, gautais sudėjus visus atstumus,
kuriais vežti kroviniai. Atsižvelgiama tik į atstumą, nuvažiuotą šalies teritorijoje.
Statistinės ataskaitos 1 skiltyje pateikiami mėnesio statistiniai duomenys apie krovinių vežimą ir krovinių vežimo apyvartą.
Statistinės ataskaitos 2 skiltyje pateikiami ikiataskaitinio mėnesio statistiniai duomenys apie krovinių vežimą ir krovinių vežimo apyvartą. Ataskaitos 2 skiltis
pildoma, jei statistiniai duomenys pasikeitė.
Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims
rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:

val.

min. Pildoma kovo 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 Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 1451, faks. (8 5) 219 7172, el. p. vilnius@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4686, faks. (8 5) 236 4669,
el. p. tg-01-menesine@stat.gov.lt.

