Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. DĮ-344
Lietuvos statistikos departamento
Duomenų parengimo skyriui

KROVINIŲ VEŽIMO PRIVAČIOMIS KROVININĖMIS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS
STATISTINIO TYRIMO 20
M. ANKETA TKR-02 (SAVAITINĖ)

_______________Nr. ___
(Užpildymo data)
Pateikia krovininių transporto priemonių naudotojai.
Anketos identifikavimo kodas:

Pateikiama iki 7 d. ataskaitinei savaitei pasibaigus.

Valstybinis transporto priemonės numeris:

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų
statistinių duomenų konfidencialumą
Informacija apie asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga

Pirmosios registracijos metai:

Kviečiame statistinio tyrimo anketą pildyti ir teikti
internetu http://apklausos.stat.gov.lt

Tiriamosios savaitės numeris:
nuo

iki

I SKYRIUS
JEIGU JŪSŲ ŽINIOJE TRANSPORTO PRIEMONĖS ŠIUO METU NĖRA AR YRA KITA PRIEŽASTIS,
DĖL KURIOS NEGALITE PATEIKTI STATISTINIŲ DUOMENŲ, PRAŠOME PILDYTI TIK ŠĮ PUSLAPĮ
(Jei nurodyta transporto priemonė yra Jūsų žinioje ir tiriamąją savaitę ji NEVAŽIAVO, prašome pildyti statistinio tyrimo
anketos II skyrių)
atsakymus žymėkite

1.

Nėra tokios transporto priemonės

2.

Transporto priemonė atiduota į metalo laužą

3.

Transporto priemonė pavogta

4.

Specialus automobilis

5.

Keleivinis automobilis

6.

Įmonės bankrotas

7.

Nėra naudojama kroviniams vežti

8.

Kita priežastis

(įrašykite datą)

(nurodykite)

(parašykite datą)
(įrašykite priežastį)
(parašykite)

9.

Transporto priemonė parduota (nurodykite naujo savininko rekvizitus ir pardavimo datą)
Įmonės kodas ir pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
Adresas
Pardavimo data

10.

Transporto priemonė išnuomota (ilgiau kaip 1 mėn.) kitai įmonei ar fiziniam asmeniui
Įmonės kodas ir pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
Adresas

11.

Transporto priemonė grąžinta nuomotojui (nurodykite rekvizitus)
Įmonės kodas ir pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
Adresas
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II SKYRIUS
STATISTINIAI DUOMENYS APIE NURODYTĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ,
KURI TIRIAMĄJĄ SAVAITĘ YRA JŪSŲ ŽINIOJE:
1. Jei tiriamąją savaitę transporto priemonė buvo eksploatuojama, 5 punktas nepildomas;
2. Jei tiriamąją savaitę transporto priemonė nebuvo eksploatuojama, 4 ir 7 punktai nepildomi.

5. Jeigu transporto priemonė tiriamąją savaitę nebuvo
eksploatuojama, nurodykite priežastį:

1. Keliamoji galia:
kilogramais

Bendras leistinas
svoris:

kilogramais

2. Nurodykite ašių skaičių:
Ašių
skaičius

Ašių
skaičius

Sunkvežimio

Priekabos

Vilkiko

Puspriekabės
Jeigu tiriamąją savaitę eksploatuojamos
skirtingos priekabos (puspriekabės), nurodykite
priekabą (puspriekabę), kuri buvo naudojama
dažniausiai.

1.

Transporto priemonės remontas

2.

Vairuotojo atostogos

3.

Nebuvo vairuotojo

4.

Nebuvo darbo

5.

Daugiau nebus eksploatuojama
......................................................
......................................................
(parašykite priežastį)

6.

Kitos priežastys
......................................................
......................................................
(parašykite)

3. Kėbulo konstrukcija (vilkiko atveju nurodomas
eksploatuojamos puspriekabės tipas):

6. Kokią degalų rūšį naudoja Jūsų transporto priemonė?

1.

Platforma (bortinis sunkvežimis)

1.

Benziną

2.

Platforma su tentu

2.

Dyzelinius degalus

3.

Savivartis

3.

Dujas

4.

Cisterna skystiems kroviniams

5.

Cisterna biriems kroviniams

6.

Furgonas

7.

Autorefrižeratorius, šaldytuvas
(su izoterminiu kėbulu)

8.

Kėbulas gyvuliams vežti

9.

Kėbulas konteineriams vežti

7. Sunaudota degalų tiriamosios savaitės metu (litrais):

10. Kėbulas automobiliams vežti

1.

Benzino

l

2.

Dyzelinių degalų

l

3.

Dujų

l

8. Nurodykite mėnesių, kuriais transporto priemonė buvo
eksploatuojama, skaičių per paskutinius 12 mėnesių:
mėnesių
skaičius

11. Kita ...................................................................
(prašome nurodyti)

4. Tiriamąją savaitę transporto priemonė vežė krovinius:
1. Dažniausiai už atlyginimą arba tik
už atlyginimą
2.

Dažniausiai savo sąskaita arba tik
savo sąskaita

9. Nurodykite automobilio nuvažiuotą atstumą per
paskutinius 12 mėnesių:
Rida, km
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III SKYRIUS
TIRIAMĄJĄ SAVAITĘ ĮVYKDYTI REISAI: 1. LIETUVOJE, JEIGU KROVOS DARBAI PER VIENĄ REISĄ BUVO ATLIEKAMI NE DAUGIAU KAIP 4 KARTUS;
2. UŽSIENYJE VISI ĮVYKDYTI REISAI
Reiso
eil. nr.

1

1

Reiso pradžios
data
mėnuo

diena

Reiso
pasikartojimų
skaičius

2

3

4

Reiso pradžios vieta
šalis

Reiso pabaigos vieta

savivaldybė (Lietuvoje),
miesto ar vietovės
pavadinimas (užsienyje)

šalis

6

7

5

Krovinys

savivaldybė (Lietuvoje),
miesto ar vietovės
pavadinimas (užsienyje)

pavadinimas

8

9

pavojingojo
krovinio
kodas1

Nuvažiuotas atstumas, km
vežtų krovinių
svoris, kg

krovinio
vežimo būdas

(jeigu be krovinio, (nurodykite kodą)
žymėkite 0)

10

11

krovumo
kodas
2

12

su kroviniu

(nurodykite kodą)

3

13

be krovinio

Lietuvoje

užsienyje

Lietuvoje

užsienyje

14

15

16

17

Pavojingojo krovinio kodas (10 skl.): 1 – sprogstamosios medžiagos ir sprogstamieji gaminiai; 2 – dujos; 3 – liepsnieji skysčiai; 4.1 – degios kietosios medžiagos, autoreaktingos medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos;
4.2 – savaime užsidegančios medžiagos; 4.3 – medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas; 5.1 – oksiduojančiosios medžiagos; 5.2 – organiniai peroksidai; 6.1 – toksiškos medžiagos; 6.2 – infekcinės medžiagos; 7 – radioaktyvios
medžiagos; 8 – ėdžiosios medžiagos; 9 – įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai.

2

Krovinio vežimo būdo kodas (12 skl.): 0 – skysti kroviniai; 1 – birūs kroviniai; 2 – dideli konteineriai (20, 40, > 20 ir < 40, > 40 pėdų ilgio); 3 – kiti konteineriai; 4 – padėklai, paletės; 5 – kiti supakuoti kroviniai; 6 – savaeigiai judantys vienetai (pvz.,
automobiliai, gyvuliai); 9 – kiti krovinių vežimo būdai.

3

Krovumo kodas (13 skl.): 0 – nepakrautas; 1 – ne visiškai pakrautas; 2 – visiškai pakrautas.

20

21

22

23

Geležinkelis

Reiso
pradžios
data

24

25

šalis

savivaldybė (Lietuvoje),
miesto ar vietovės
pavadinimas (užsienyje)

šalis

savivaldybė (Lietuvoje),
miesto ar vietovės
pavadinimas (užsienyje)

Reiso
eil. nr. iš
stulpelio 1,
kuriam
priklauso
„Geležinkelis“

26

27

28

29

30

Pakrauta į laivą (keltą)

Iškrauta iš laivo (kelto)

Reiso
pradžios
data
diena

diena

19

Reiso
eil. nr. iš
stulpelio 1,
kuriam
priklauso
„Laivas
(keltas)“

diena

mėnuo

18

Tranzito šalis

Nuvažiuotas
atstumas
tranzito
šalyje, km

mėnuo

Laivas (keltas)

Reiso
Reiso
eil. nr. iš
pradžios
stulpelio 1,
data
kuriam
priklauso
tranzito šalis

mėnuo

Tranzitas

31

32

Pakrauta į geležinkelio vagoną

Iškrauta iš geležinkelio vagono

šalis

savivaldybė (Lietuvoje),
miesto ar vietovės
pavadinimas (užsienyje)

šalis

savivaldybė (Lietuvoje),
miesto ar vietovės
pavadinimas (užsienyje)

33

34

35

36
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IV SKYRIUS
TIRIAMĄJĄ SAVAITĘ ĮVYKDYTI REISAI: LIETUVOJE, JEIGU KROVOS DARBAI PER VIENĄ REISĄ BUVO ATLIEKAMI 5 IR DAUGIAU KARTŲ
Reiso
eil.
nr.

1

1

Reiso pradžios
data

mėnuo

diena

2

3

Reiso
pasikartojimų
skaičius

4

Reiso pradžios vieta

Reiso pabaigos vieta

savivaldybė

savivaldybė

5

Krovinys
pavadinimas

6

7

pavojingojo
krovinio
kodas1

8

Nuvažiuotas atstumas, km

bendras
iškrautų
krovinių
svoris, kg

iškrovimo
punktų
skaičius

9

10

bendras
pakrautų
krovinių
svoris, kg

pakrovimo
punktų
skaičius

11

12

krovinio
vežimo
būdas
(nurodykite
kodą)2

13

krovumo
kodas

su kroviniu
Lietuvoje

be krovinio
Lietuvoje

15

16

(nurodykite
3
kodą)

14

Pavojingojo krovinio kodas (8 skl.): 1 – sprogstamosios medžiagos ir sprogstamieji gaminiai; 2 – dujos; 3 – liepsnieji skysčiai; 4.1 – degios kietosios medžiagos, autoreaktingos medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos; 4.2 –
savaime užsidegančios medžiagos; 4.3 – medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas; 5.1 – oksiduojančiosios medžiagos; 5.2 – organiniai peroksidai; 6.1 – toksiškos medžiagos; 6.2 – infekcinės medžiagos; 7 – radioaktyvios
medžiagos; 8 – ėdžiosios medžiagos; 9 – įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai.

2

Krovinio vežimo būdo kodas (13 skl.): 0 – skysti kroviniai; 1 – birūs kroviniai; 2 – dideli konteineriai (20, 40, > 20 ir < 40, > 40 pėdų ilgio); 3 – kiti konteineriai; 4 – padėklai, paletės; 5 – kiti supakuoti kroviniai; 6 – savaeigiai judantys vienetai
(pvz., automobiliai, gyvuliai); 9 – kiti krovinių vežimo būdai.

3

Krovumo kodas (14 skl.): 0 – nepakrautas; 1 – ne visiškai pakrautas; 2 – visiškai pakrautas.

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinio tyrimo anketai pildyti:

val.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime

Statistinio tyrimo anketą teikti prisijungus per e. Statistiką gyventojams: http://apklausos.stat.gov.lt arba el. p. tkr-02-sav@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente tel.: (8 5) 236 4668; (8 5) 236 4996.

min.

Krovinių vežimo privačiomis
krovininėmis kelių transporto
priemonėmis statistinio tyrimo
anketos TKR-02 (savaitinės)
priedas

INFORMACIJA DĖL KROVINIŲ VEŽIMO PRIVAČIOMIS
KROVININĖMIS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ANKETA TKR-02 (SAVAITINĖ)
TEISINIS STATISTINIO 2004 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2004 dėl duomenų,
TYRIMO PAGRINDAS surinktų pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/98 dėl krovinių vežimo keliais

statistinių ataskaitų, tikslumui taikomų reikalavimų.
2012 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 70/2012
dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų.
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir skelbti statistinę informaciją apie Lietuvoje
TIKSLAS, RŪŠIS IR
registruotų krovininių transporto priemonių krovinių vežimo keliais apimtį, jų ridą ir
APIMTIS
tonkilometrius pagal krovinių klasifikacijas, Europos Sąjungos pakrovimo ir iškrovimo

regionus NUTS 3 lygiu ir šalis.
Atrankinis statistinis tyrimas. Tiriamasis laikotarpis – savaitė. Statistinę ataskaitą
pildo krovininių transporto priemonių naudotojai.
STATISTINĖS
Ne vėliau kaip 58 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus Oficialiosios statistikos
INFORMACIJOS
portale osp.stat.gov.lt.
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
DUOMENŲ
nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti
PATEIKIMO PAREIGA teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis,

įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir
tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas.
Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant
asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius
duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip
nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS
DUOMENŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos
tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis.“
Informacija apie asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

