Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. DĮ-62

(Įmonės pavadinimas)

Lietuvos statistikos departamento
Duomenų parengimo Šiaulių skyriui

TRANSPORTAVIMO NAFTOTIEKIAIS
M.

KETV. STATISTINĖ ATASKAITA
TV-01 (KETVIRTINĖ)

Y Y Y Y — M M — 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 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

Pateikia įmonės, vykdančios transportavimą vamzdynais.

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

Duomenys pateikiami didėjančia tvarka nuo
metų pradžios

3 491539 522076

TV-01 (ketvirtinė)

2

Įmonės kodas registre

6 491539
I SKYRIUS
ŽALIOS NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ TRANSPORTAVIMAS
metų ataskaitinis laikotarpis
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

A

B

Žalios naftos ir naftos produktų
transportavimas, iš viso, t

nafta

naftos produktai

1

2

11

išvežimas

12
13

tranzitas

14

Žalios naftos ir naftos produktų
apyvarta iš viso, tonkilometriais

20

vidaus transportavimas

21

išvežimas

22

įvežimas

23

tranzitas

24

Transportavimas naftotiekiais
- bet koks žalios naftos ir naftos produktų
transportavimas šalies teritorijoje naftotiekiu.

Išvežimas
- žalios naftos ir (ar) naftos produktų
įpumpavimas į vamzdyną Lietuvoje arba
Lietuvai priklausančioje teritorijoje jūros
dugne, jų transportavimas vamzdynu iš
Lietuvos ir išpumpavimas iš jo kitoje šalyje.

iš jų
įvežimas

ketv.

Vidaus transportavimas
- žalios naftos ir (ar) naftos produktų
perdavimas vamzdynais tarp dviejų Lietuvoje
arba jai priklausančioje teritorijoje jūros
dugne esančių vietų (žalios naftos ir naftos
produktų pumpavimo į vamzdyną ir jų
išpumpavimo iš vamzdyno vietos).

10

vidaus transportavimas

522141

Įvežimas
- žalios naftos ir (ar) naftos produktų
įpumpavimas į vamzdyną kitoje šalyje arba
kitai šaliai priklausančioje teritorijoje jūros
dugne, jų transportavimas vamzdynu ir
išpumpavimas Lietuvoje.

iš jų

Tranzitas
- žalios naftos arba naftos produktų
transportavimas per Lietuvą tranzitu. Žalia
nafta ar naftos produktai nėra išpumpuojami
Lietuvoje, bet yra transportuojami naftotiekiu
per skirtingas įvežimo ir išvežimo Lietuvoje
vietas.

II SKYRIUS
IŠLAIDOS IR NAFTOTIEKIO ILGIS
(pateikiami metiniai statistiniai duomenys su ketvirtine ataskaita už ketvirtą ketvirtį)
Rodiklio pavadinimas
A

Eil. nr.

Metiniai statistiniai duomenys

B

1
Investicinės išlaidos
- išlaidos, susijusios su infrastruktūros
įrenginių statyba, plėtra, rekonstrukcija ir
atnaujinimu, įskaitant su šiais darbais
susijusias papildomas išlaidas.

Investicinės išlaidos, EUR

30

Naftotiekio priežiūros išlaidos,
EUR

31

Magistralinis naftotiekio ilgis,
iš viso, km

40

,

žalios naftos

41

,

naftos produktų

42

Naftotiekio priežiūros išlaidos
- išlaidos, skirtos normaliam
infrastruktūros veikimui užtikrinti,
susijusios su infrastruktūros priežiūra ir
eksploatacija. Į šias išlaidas įtraukiamos
siurblinėms ir kompresorinėms skirtos
išlaidos.

iš jų

Eksploatacinis naftotiekio
ilgis, km

50

Naftotiekio pralaidumas,
tūkst. t per dieną

60

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

val.

min. Pildoma IV ketvirčio 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)

Statistinę ataskaitą teikti:

(Faksas)

(El. paštas)

Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 435 857, faks. (8 41) 525 010, el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4668, faks. (8 5) 236 4669,
el. p. tv-01-ketvirtine@stat.gov.lt.

