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PADĖKA 
 
 
Šį leidimą parengė bendra transporto statistikos sekretoriato darbo grupė (IWG.Trans) – Ould Khou 
Sid'Ahmed (Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonomikos komisija (JTO/EEK)), Mario Barreto 
(Tarptautinė transporto srities darbuotojų federacija (TTSDF)) ir Hans Strelow (Eurostatas). 
 
Dėl atskirų skyrių buvo konsultuojamasi su įvairiais nacionaliniais ekspertais ir tarptautinių bei 
nevyriausybinių organizacijų pareigūnais. 2008 m. gegužės mėn. posėdyje JTO/EEK transporto statistikos 
darbo grupės (WP.6) nariai persvarstė ir patvirtino ankstesnio leidimo patikslinimus. 
 
Pagrindinį su tikslinimais susijusį darbą atliko ekspertų grupė.  Šios grupės nariai: 
 

• Roland Fischer – pagrindinis geležinkelio transporto ekspertas, padėjęs ir oro transporto srities 
klausimais; 

• Erik Grib – pagrindinis kelių ir įvairiarūšio transporto ekspertas; 

• Franz Justen – atsakingas už vidaus vandenų ir vamzdynų transportą; 

• Lars Sjöberg padėjo geležinkelių transporto srities klausimais; 

• Richard Butchart – pagrindinis oro transporto ekspertas ir techninių projekto aspektų koordinatorius, 
ir  

• Karen Ifrah („Artemis Information Management“) – atsakinga už mokslinius tyrimus, netechninių 
projekto aspektų koordinavimą ir kalbos redagavimą.   
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ĮŽANGA  
 
 
Pirmą kartą „Transporto statistikos glosarijus“ 
buvo paskelbtas 1994 m., siekiant padėti 
valstybėms narėms pildyti bendrąjį klausimyną, 
kurį Jungtinių Tautų Organizacijos Europos 
ekonomikos komisija (JTO/EEK), Tarptautinė 
transporto srities darbuotojų federacija (TTSDF) ir 
Eurostatas naudoja transporto duomenims rinkti. 
 
Šis ketvirtasis leidimas parengtas toliau sėkmingai 
bendradarbiaujant šioms trims organizacijoms, 
kurios, bendros sekretoriato darbo grupės dėka, 
nuolatos siekė, kad transporto statistikos 
duomenys būtų kuo labiau suderinti tarptautiniu 
lygmeniu. Dabar „Transporto statistikos glosarijų“ 
sudaro xxx apibrėžtys ir jį kaip pagalbinę 
medžiagą gali naudoti visi, kurių darbas susijęs su 
transporto statistika. Vadovaujantis šiomis 
apibrėžtimis bus galima labai pagerinti duomenų 
kokybę ir padaryti juos labiau palyginamus. 
 
Šiame ketvirtame leidime pateikiamos iš esmės 
patikslintos geležinkelių, kelių, vidaus vandenų, 
vamzdynų ir įvairiarūšio transporto sąvokos ir 
apibrėžtys. Įtrauktas naujas oro transportui skirtas 
skyrius. Geležinkelių srities sąvokos patikslintos, 
atsižvelgiant į besikeičiančias geležinkelių 
transporto operatorių veiklos sąlygas, ypač 
Europoje. Be to, skyrius papildytas visiškai nauju 
geležinkelio eismo įvykiams skirtu skirsniu.  Kelių 
ir vidaus vandenų transporto skyriai taip pat 
išsamiai tikslinti, siekiant atsižvelgti į dabartines 
problemas. Į vidaus vandenų transporto skyrių 
taip pat įtrauktas eismo įvykiams skirtas skirsnis. 
Vamzdynų transporto skyrius išplėstas – įtraukti 
ne tik naftotiekiai, bet ir dujotiekiai, nes tiekimas 
dujotiekiais tampa vis svarbesnis energetikos 
rinkai.  Naujame oro transporto skyriuje 
vadovaujamasi Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) gairėmis, tačiau tam tikros 

papildomos informacijos taip pat suteikė 
Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA) ir 
Tarptautinė oro uostų taryba (ACI) Su šiomis 
organizacijomis konsultuotasi rengiant šį skyrių ir 
gauta vertingų pastabų. Kitų sričių klausimais taip 
pat visapusiškai konsultuotasi su atitinkamomis 
tarptautinėmis šių sektorių organizacijomis.  
Tikslinant sąvokas ir apibrėžtis buvo išsamiai 
atsižvelgiama į naujus aptariamų sričių Europos 
teisės aktus ir siekta paprastinti šių sričių 
duomenų rengimą.  
„Transporto statistikos glosarijus“ ne tik papildytas 
nauja informacija – taip pat nuspręsta 
supaprastinti skirsnius „Įmonės, ekonominės 
veiklos rezultatai ir užimtumas“.  Taip nuspręsta 
ne todėl, kad šie duomenys yra nesvarbūs. Norėta 
labiau atspindėti tikrąją minėtų trijų pagrindinių 
organizacijų vykdomą transporto duomenų 
rinkimo veiklą, nes jos iš tiesų šioms sritims skiria 
mažiau dėmesio nei tiesiogiai su transportu 
susijusiems aspektams.  
 
Šiame leidime jūrų transporto skyrius pakeistas 
labai nedaug.  Tačiau IWG.Trans grupė toliau tęs 
šios srities veiklą. Ateityje ketinama įtraukti jūrų 
transporto eismo įvykiams skirtą skirsnį ir 
užtikrinti, kad terminija atitiktų kitų sektorių raidą. 
Be to, šį kartą nebuvo įmanoma daugiau dėmesio 
skirti transporto poveikiui aplinkai. 
 
Trečiasis leidimas buvo išverstas į visas 
oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas ir į rusų 
kalbą.  Ketvirtas leidimas taip pat bus išverstas į 
visas šias kalbas. Dar viena naujovė – 
iliustracijos.   Siekiama, kad skaitytojai geriau 
suprastų koncepcijas, kuriomis pagrįstos sąvokų 
apibrėžtys, nes viena iliustracija gali būti 
vertingesnė nei tūkstantis žodžių. 

 
Norėdami gauti bet kokios su šiuo leidiniu susijusios informacijos, kreipkitės: 
 
UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UNECE) 
Oud Khou Sid’Ahmed, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 
E. paštas  ould.khou.sid'ahmed@unece.org. 
Interneto svetainė http://www.unece.org/trans/. 
 
INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM  
Mario Barreto, 2/4 rue Louis David, F-75016 Paris 
E. paštas Mario.Barreto@oecd.org.  
Interneto svetainės: http://www.oecd.org/cem ir www.internationaltransportforum.org. 
 
EUROSTAT 
Hans Strelow, Transport Statistics Unit, L-2920 Luxembourg 
E. paštas Hans.Strelow@ec.europa.eu 
Interneto svetainė http://europa.eu.int/comm/eurostat/. 
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PASTABA 
 
 
Kursyvu išskirtos aiškinamosios pastabos, pateiktos po kai kuriomis apibrėžtimis, yra skirtos padėti šalims 
suprasti šias apibrėžtis ir pildyti atitinkamus klausimynus. Jos nėra apibrėžčių dalis. 
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A.I INFRASTRUKTŪRA 

A.I-01 Geležinkelio kelias 

 
Bėgių pora, kuria gali važiuoti geležinkelio riedmenys. 
 
Bėgių vėžės plotis: atstumas tarp bėgių poros bėgių galvučių vidinių kraštų. 
 
Naudojamos tokios bėgių vėžės: 
- normalioji vėžė:  1,435 m; 
- plačioji vėžė: 1,520 m (pvz., Nepriklausomų valstybių sandraugoje); 
   1,524 m (pvz., Suomijoje); 

   1,6 m (pvz., Airijoje); 
   1,668 m (pvz., Ispanijoje, Portugalijoje); 

- siauroji vėžė: 0,6 m, 0,7 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,9 m, 1 m. 
 
Plačioji bėgių vėžė kartais vadinama plačiąja vėže. 

 

A.I-02 Elektrifikuotas geležinkelio kelias 

 
Geležinkelio kelias, virš kurio sumontuotas kontaktinis tinklas arba kuriame įrengtas kontaktinis 
bėgis, kad būtų galima užtikrinti elektrinę trauką. 
Naudojama šių rūšių elektros srovė: 

 
- kintamoji srovė 25 000 voltų, 50 Hz 
  15 000 voltų, 16 2/3 Hz 
- nuolatinė srovė 3 000 voltų 
  1 500 voltų 
     750 voltų 
     660 voltų 
     630 voltų 

A.I-03 Eksploatuojamas geležinkelio kelias 

 
Ištisinis geležinkelio kelias, kuriuo traukiniai važiuoja tarp stočių arba vietų, kurios kainynuose 
nurodytos kaip atskiros išvykimo ar atvykimo vietos vežant keleivius ar krovinius. 
 

A.I-04  Privažiuojamieji keležinkelio keliai 

 
Nuo eksploatuojamo geležinkelio kelio atsišakojantys   keliai. 
 
Geležinkelio privažiuojamųjų kelių  ilgis įskaičiuojamas į geležinkelio kelių ilgį, jeigu 
privažiuomuosius kelis valdo infrastruktūros valdytojas, tačiau privatūs privažiuojamieji keliai  
neįtraukiami. 
 

A.I-05 APrivatūs privažiuojamieji keliai   

Geležinkelio kelias arba geležinkelio kelių grupė, kurių nevaldo infrastruktūros valdytojas, 
tačiau kuris yra sujungtas arba sujungti su to infrastruktūros valdytojo geležinkelio  keliu tam, 
kad: 
 
a) geležinkelių transporto operatorius ar pagalbiniai padaliniai galėtų vykdyti reikiamą veiklą, 
b) pramonės, komercinei, uosto ar pan. įmonei arba jų grupei būtų galima teikti geležinkelio 

paslaugas neperkraunant krovinių. 
 



A. Geležinkelių Transportas  
 

- 9 - 

A.I-06 Geležinkelio linija 

 
Vienas arba daugiau greta vienas kito nutiestų eksploatuojamų geležinkelio kelių, jungiančių 
du taškus ir sudarančių maršrutą. Jeigu tam tikroje tinklo atkarpoje greta yra nutiestos dvi arba 
daugiau geležinkelio linijų, laikoma, kad linijų yra tiek, kiek maršrutų, kuriems išimtinėmis 
teisėmis priskirti bėgių keliai. 

 

A.I-07 Elektrifikuota geležinkelio linija 

 
Vieną arba daugiau elektrifikuotų geležinkelio kelių turinti geležinkelio linija. 
 
Naudojama šių rūšių elektros srovė: 
 
- kintamoji srovė 25 000 voltų, 50 Hz 
  15 000 voltų, 16 2/3 Hz 
- nuolatinė srovė   3 000 voltų 
    1 500 voltų 
       750 voltų 
       660 voltų 
       630 voltų   
 
Prie geležinkelio stočių esantys tik traukiniams formuoti skirti geležinkelio linijos elektrifikuoti 
ruožai, kurie nėra elektrifikuoti iki kitų stočių, nelaikomi elektrifikuotomis linijomis. 
 

A.I-08 Metro transporto linija  

 
Elektrifikuota geležinkelio linija, daugiausia skirta miesto transportui ir pritaikyta intensyviam 
eismui, traukiniams judant labai dažnai. Metro transporto linijoms taip pat būdingos nedideliu 
atstumu, paprastai apie 1000 m, atskirtos stotelės. 
 
Taip pat vadinama metro  
 

A.I-09 Lengvojo geležinkelio linija 

 
Geležinkelio linija, daugiausia skirta keleiviniam miesto transportui, dažnai elektrifikuota. Stotis 
ir (arba) stoteles paprastai skiria mažiau nei 1200 m. 
 
Lyginant su metro, lengvasis geležinkelis – tai paprastesnės konstrukcijos kelias, skirtas 
mažesniems eismo srautams, kurie paprastai vyksta mažesniu greičiu. Paprastai elektros 
energija imama iš kontaktinės elektros linijos vėžimėliu ar pantografu. Kartais lengvąjį 
geležinkelį būna sunku aiškiai atskirti nuo tramvajų; tramvajai paprastai būna siejami su kelių 
eismu, o lengvąjį geležinkelį galima atskirti nuo kitų sistemų. 
 

A.I-10 Tramvajaus linija. Tramvajus 

 
Geležinkelio linija, priklausanti miesto kelių sistemai ir glaudžiai į ją integruota. Tramvajai 
varomi elektra arba dyzeliniu varikliu, ypač specialios bėgiais važiuojančios kelių transporto 
priemonės. neaišku 
 
Tam pat vadinamas tramvajaus vagonu. 
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A.I-11 Geležinkelio linija 

 
Susisiekimo linija, kurią sudaro tik geležinkelio riedmenims skirti bėgiai. 
 
Susisiekimo linija – tai teritorija, įrengta taip, kad joje galėtų būti vykdomas geležinkelių 
transportas. 
 

A.I-12 Pagrindinė geležinkelio linija 

 
Pagrindiniams geležinkelio keliams priskiriami greitojo geležinkelio keliai ir pagrindiniai 
paprastojo geležinkelio keliai, kaip apibrėžta nacionalinių ar tarptautinių institucijų. 
 
Pvz., Europos bendrijų gairėse taip apibrėžiamas Bendrijai svarbus pagrindinis geležinkelių 
tinklas, priklausantis transeuropiniam transporto tinklui (TEN).  
 

A.I-13 Paprastojo geležinkelio  kelias 

 
Visi geležinkelio keliai, nepriskiriami specialiesiems greitojo geležinkelio keliams ar 
modernizuotiems greitojo geležinkelio keliams. 
 

A.I-14 Specialusis greitojo geležinkelio kelias 

 
Specialiai nutiestas kelias, kurio pagrindiniais ruožais eismas paprastai vyksta 250 km/h ar 
didesniu greičiu. 
 
Greitojo geležinkelio keliai gali apimti jungiamuosius kelius, ypač geležinkelio mazgus, 
kuriuose įsikūrusios pagrindinės miestų stotys; šioms linijoms greičius galima derinti 
atsižvelgiant į vietos sąlygas. 
 

A.I-15 Modernizuotas greitojo geležinkelio bėgių kelias 

 
Paprastojo geležinkelio bėgių kelias, specialiai modernizuotas taip, kad pagrindiniais jo ruožais 
eismas galėtų vykti apie 200 km/h greičiu. 
 
Jiems priskiriami specialiai modernizuotos greitojo geležinkelio bėgių keliai, kuriems dėl 
topografinių, reljefo ar miesto planavimo apribojimų būdingi ypatingi bruožai ir kurių eismo 
greitis turi būti derinamas kiekvienu atskiru atveju. 
 

A.I-16 Eksploatuojamų geležinkelio linijų ilgis 

 
Bendras geležinkelio linijos, kuria vežami keleiviai, kroviniai arba ir keleiviai, ir kroviniai, ilgis. 
 
Jeigu geležinkelio liniją tuo pat metu eksploatuoja kelios geležinkelių įmonės, duomenys apie 
ją pateikiami tik vieną kartą. 
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A.I-17 Geležinkelių tinklas 

 
Visos tam tikros teritorijos geležinkelio linijos. 
 
Kelių arba vandens transporto ruožai neįtraukiami net tada, jei riedmenys per tuos ruožus 
vežami, pvz., priekabomis krovininiams vagonams vežti arba keltais. Tik turizmui naudojamos 
ir kasyklų, miškininkystės arba kitų pramonės ar žemės ūkio įmonių reikmėms nutiestos 
geležinkelio linijos, neskirtos viešajam eismui, neįtraukiamos. 
 

A.I-18 Geležinkelių tinklo segmentas 

 
Geležinkelio linija, jungianti du arba daugiau geografinius taškus. Kiekvienas segmentas turi 
pradžią ir pabaigą, pvz., tai gali būti pervaža, valstybės siena ar geležinkelio stotis. 

 

A.I-19 Didžiausias eksploatavimo greitis 

 
Didžiausias greitis, kuriuo leidžiama vežti keleivius ir krovinius, atsižvelgiant į technines 
infrastruktūros charakteristikas. 
 

A.I-20 Riedmenų pakrovos gabaritas 

 
Kontūras, per kurį turi pravažiuoti riedmuo ir jame esantys kroviniai, atsižvelgiant į tunelius ir 
prie kelio esančias kliūtis. 
 
Tarptautinė geležinkelių sąjunga (TGS) yra patvirtinusi tris tarptautinius gabaritus: 
 
- GABARITAS A:  visas aukštis – 3,85 m virš bėgių ir 1,28 m kiekvienos iš bėgių kelio ašies 

pusės; 
- GABARITAS B:  visas aukštis – 4,08 m virš bėgių ir 1,28 m kiekvienos iš bėgių kelio ašies 

pusės; 
- GABARITAS C:  visas aukštis – 4,65 m virš bėgių ir 1,45 m iš kiekvienos bėgių kelio ašies 

pusės. 
 
Dar labai svarbus yra GABARITAS B+, kurio visas aukštis – 4,18 m virš bėgių ir 1,36 m iš 
kiekvienos bėgių kelio ašies pusės. 
Apskritai geležinkelių tinklams taikoma daug kitų gabaritų. 
 

A.I-21 Geležinkelio stotis 

 
Geležinkelio įstaiga, į kurią leidžiama arba draudžiama laisvai patekti ir kurioje paprastai 
įdarbintas personalas ir gali būti atliekamas vienas ar daugiau toliau išvardytų veiksmų: 
- formuojami, išsiunčiami, priimami ir laikinai stovi traukinių sąstatai, 
- stovi ir skirstomi riedmenys, 
- įlipa ir išlipa keleiviai, 
- paprastai tose patalpose, į kurias leidžiama laisvai patekti, galima pirkti bilietus,  
- pakraunami ir iškraunami kroviniai. 
 

A.I-22 Bendra geležinkelio stotis 

 
Bendra kelių geležinkelio bendrovių stotis, kurios veikla reglamentuojama valstybių ar 
bendrovių susitarimu. 
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A.I-23 Stotelė 

 
Vieta, kur stoja tik keleivinės transporto priemonės ir paprastai nėra įdarbinto personalo.  

A.I-24 Skirstimo stotis 

Stotis arba stoties dalis, kurioje specialiai įrengti keliai ar kita įranga geležinkelio riedmenims 
kaupti (keisti). 
 

 

A.I-25 Intermodalinis geležinkelių transporto terminalas  

 
Vieta, tinkamai įrengta intermodalinio transporto vienetams (ĮTV) perkrauti iš vienos rūšies 
transporto priemonės į kitos rūšies transporto priemonę (viena iš jų yra geležinkelio riedmuo) ir 
laikyti.  
 
Spindulinė koncepcija – kai kroviniai kaupiami viename taške (mazge) ir po to skirstomi 
įvairiomis kryptimis (spinduliais). Mazgas – tai centrinis taškas konkretaus regiono kroviniams 
kaupti, rūšiuoti, perkrauti ir skirstyti. 

 



A. Geležinkelių Transportas  
 

- 13 - 

A.II TRANSPORTO ĮRANGA. 

A.II.A RIEDMENYS 

A.II.A-01 Geležinkelio riedmuo 

 
Tik geležinkelio keliais važiuojanti pirminį variklį arba motorą ar tik pastarąjį turintis riedmuo, 
skirtas kitiems riedmenims traukti (lokomotyvai) arba kitiems riedmenims traukti  (keleivinis 
vagonas, dyzelinių ir elektrinių traukinių vagonai, , bagažo irprekiniai vagonai). 
 
Geležinkelių įmonės teikia statistinius duomenis apie šiuos riedmenis: 
 
- visus geležinkelių įmonei priklausančius ir jos nuomojamus bei iš tikrųjų tos įmonės 

valdomus riedmenis, įskaitant remontuojamus arba planuojamus remontuoti, laikomus 
nesugedusius ar sugedusius riedmenis bei kitų valstybių riedmenis ir įmonės riedmenis, 
kurie įprasta tvarka laikinai eksploatuojami užsienyje; 

 
- privačių savininkų krovininius vagonus, t. y. nepriklausančius geležinkelių įmonei, tačiau 

kuriuos tos įmonės vardu leidžiama eksploatuoti nustatytomis sąlygomis ir geležinkelių 
įmonės trečiosioms šalims išnuomotus krovininius vagonus, kurie eksploatuojami kaip 
privačių savininkų krovininiai vagonai. 

 
- Geležinkelių įmonė statistinių duomenų neteikia apie jos nevaldomus riedmenis, t. y.: 
 

 kitų valstybių riedmenis arba geležinkelių įmonei nepriklausančius riedmenis, 
eksploatuojamus geležinkelių tinkle, 

 
 kitoms geležinkelio organizacijoms išnuomotus arba kitaip perduotus riedmenis, 

 
 riedmenis, skirtus tik aptarnavimo reikmėms, netinkamus riedmenis arba riedmenis, 

kuriuos ketinama parduoti arba ardyti. 
 

A.II.A-02 Greitojo geležinkelio riedmuo 

 
Specialiosiomis greitojo geležinkelio linijomis važiuoti skirtas geležinkelio riedmuo, kurio greitis 
yra ne mažesnis kaip 250 km/h. 

 

A.II.A-03 Greitojo geležinkelio riedmuo su pakreipiamuoju kėbulu 

 
Geležinkelio riedmuo su kėbulo pakreipimo sistema, skirtas modernizuotomis greitojo 
geležinkelio linijomis važiuoti 200 km/h ar didesniu eksploataciniu greičiu. 
  

A.II.A-04 Paprastasis greitojo geležinkelio riedmuo 

 
Geležinkelio riedmuo, kuris nėra specialiai skirtas važiuoti specialiosiomis ar modernizuotomis 
greitojo geležinkelio linijomis, tačiau gali važiuoti maždaug 200 km/h didžiausiu eksploataciniu 
greičiu. 

 

A.II.A-05 Traukinio sekcija 

 
Iš automotrisos (-ų) ir elektrinio arba dyzelinio traukinio variklinio vagono  traukiamo (-ų) 
vagono (-ų) arba lokomotyvo (-ų) ir keleivinio geležinkelio riedmens (-ų) sudarytas nedalomas 
vienetas. 
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Įtraukiamos traukinio sekcijos, kurias techniškai galima atskirti, tačiau kurios paprastai nėra 
atskiriamos. Vieną traukinio sekciją galima prikabinti prie kitos. Traukinio sekcijoje gali būti 
daugiau nei vienas traukos riedmuo. 
 

A.II.A-06 Traukos riedmuo 

 
Pirminį varytuvą arba variklį ar tik variklį turintis riedmuo, skirtas tik kitiems riedmenims traukti 
(lokomotyvas) arba kitiems riedmenims traukti ir keleiviams ir (arba) kroviniams vežti 
(automotrisa). 

 

A.II.A-07 Lokomotyvas 

 
Pirminį varytuvą ir variklį arba tik variklį turintis geležinkelio traukos riedmuo geležinkelio 
riedmenims traukti, kurio traukos galia, išmatuota ties vilkimo kabliu, yra 110 kW arba didesnė. 
 
Lengvieji varikliniai geležinkelio riedmenų vilkikai neįtraukiami. 
 
Lokomotyvų tipai: 
 
- Elektrovežis 
 

Vieną arba daugiau elektros variklių turintis lokomotyvas, dažniausiai maitinamas 
kontaktinio tinklo arba kontaktinio bėgio ar lokomotyvo akumuliatorių elektros srove. 
 
Elektrovežiams taip pat priskiriami lokomotyvai, turintys elektros srovę elektriniam varikliui 
tiekiantį variklį (dyzelinį ar kitokį), kai neįmanoma naudoti kontaktinio tinklo ar kontaktinio 
bėgio srovės. 

 
- Šilumvežis 
 

Lokomotyvas, kuriam pagrindinį energijos šaltinį teikia dyzelinis variklis, neatsižvelgiant į 
įmontuotos pavaros tipą. 
 
Tačiau mišrieji lokomotyvai, pritaikyti energiją imti iš kontaktinio tinklo arba kontaktinio 
bėgio, laikomi elektrovežiais. 

 
- Garvežys 
 

Cilindrų arba turbinos varomas lokomotyvas, kurio energijos šaltinis yra garas, 
neatsižvelgiant į naudojamus degalus. 

 

A.II.A-08 Lengvasis variklinis geležinkelio riedmenų vilkikas 

 
Geležinkelio traukos riedmuo, kurio traukos galia, išmatuota ties vilkimo kabliu (sukabinimo 
įtaisu), yra mažesnė nei 110 kW. 
 
Paprastai naudojami traukiniams formuoti arba priežiūros traukiniams ir kroviniams ar 
keleiviams vežti nedideliu nuotoliu, ar mažo svorio kroviniams vežti. Lengvųjų variklinių 
geležinkelio riedmenų vilkikų mutatis mutandis apibrėžtys yra tokios kaip įvairių kategorijų 
lokomotyvų (elektrovežių, šilumvežių). 
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A.II.A-09 Automotrisa, elektrinis ar dyzelinis traukinys 

 
Keleiviams arba kroviniams geležinkeliu vežti skirtas geležinkelio traukos riedmuo.  
 
Automotrisų mutatis mutandis apibrėžtys yra tokios kaip įvairių kategorijų lokomotyvų 
(elektrovežių, šilumvežių). 
 
Iš automotrisų ir jų traukiamų vagonų sudarytus vienetus galima vadinti: 
 
- iš kelių sudedamųjų dalių sudarytas vienetas, jeigu jis dalomas,  
- traukinio sekcija, jei jis nedalomas. 
 
Teikiant statistinius duomenis apie traukos riedmenis atskirai įtraukiama kiekviena nedaloma 
automotrisa ; teikiant statistinius duomenis apie keleivinius ir krovininius riedmenis, kiekvienas 
riedmuo, pritaikytas keleiviams ar kroviniams vežti (traukos riedmuo arba ne traukos riedmuo) 
įtraukiamas kaip atskiras vienetas. Neatsižvelgiant į tai, ar riedmenyje įrengtas atskiras skyrius 
vairuotojui, traukos riedmeniu laikomas bet kuris traukos galią naudojantis vienetas. Jei dvi 
drezinos naudoja to paties traukos vežimėlio galią, abi drezinos laikomos traukos riedmeniu.  

 

A.II.A-10 Keleivinis geležinkelio riedmuo 

 
Geležinkelio riedmuo keleiviams vežti, net jei jis sudarytas iš vieno arba daugiau skyrių, 
kuriuose numatyta speciali vieta bagažui, siuntiniams, paštui ir pan. 
 
Šiems riedmenims priskiriami specialūs riedmenys, pvz., miegamieji vagonai, vagonai klubai, 
vagonai restoranai, medicininės pagalbos vagonai ir krovininiai vagonai, kuriuose vežamos 
keleivinės kelių transporto priemonės lydimų vairuotojo. Kiekvienas atskiras nedalomo vieneto 
keleiviams vežti riedmuo laikomas keleiviniu geležinkelio riedmeniu. Įtraukiamos automotrisos, 
jei jos skirtos keleiviams vežti. 

 

A.II.A-11 Metro riedmuo  

 
Elektrinis geležinkelio riedmuo, skirtas važiuoti metro linija. 
 
Paprastai energija imama iš trečiojo bėgio. 

 

A.II.A-12 Tramvajus (tramvajaus vagonas) 

 
Keleivinė arba krovininė kelių transporto priemonė, skirta važiuoti tramvajaus linija. 

 

A.II.A-13 Lengvasis geležinkelio riedmuo 

 
Geležinkelio riedmuo, skirtas važiuoti lengvojo geležinkelio linija. 

 

A.II.A-14 Elektrinio ar dyzelinio traukinio vagonas 

 
Prie vienos arba daugiau automotrisų prikabintas keleivinis ne traukos geležinkelio riedmuo. 
 
Kroviniams vežti skirti riedmenys laikomi prekiniais vagonais net tada, jeigu krovininius 
vagonus traukia automotrisa. 
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A.II.A-15 Keleivinis vagonas 

 
Keleivinis geležinkelio riedmuo, išskyrus elektrinio ar dyzelinio traukinio vagonus. 

A.II.A-16 Leidžiamas vežti keleivių skaičius: sėdimosios ir miegamosios vietos 

 
Keleivinio riedmens sėdimųjų ir (arba) miegamųjų vietų skaičius, teikiant paslaugą, kuriai šis 
riedmuo skirtas. 
 
Neįtraukiamos vietos vagonuose restoranuose ir bufetuose. 
 

A.II.A-17 Leidžiamas vežti keleivių skaičius: stovimosios vietos 

 
Leidžiamų stovimųjų keleivinio riedmens vietų skaičius, teikiant paslaugą, kuriai šis riedmuo 
yra skirtas. 
 

A.II.A-18 Bagažo vagonas 

 
Keleivinio arba krovininio traukinio dalis, kuria naudojasi traukinio brigada ir kurioje vežamas 
bagažas, siuntiniai, dviračiai, keleivinės kelių transporto priemonės lydimų vairuotojo ir pan. 
 
Riedmenys, kuriuose yra vienas ar daugiau keleiviams skirtų skyrių, priskiriami ne bagažo 
vagonams, o keleiviniams geležinkelio riedmenims. Pašto vagonai priskiriami bagažo 
vagonams, jei juose neįrengti keleiviams skirti skyriai. 
 

A.II.A-19 Prekinis vagonas 

 
Paprastai kroviniams vežti skirtas geležinkelio riedmuo. 

 

A.II.A-20 Geležinkelių įmonei priklausantis prekinis vagonas  

 
Visi geležinkelių įmonei priklausantys prekiniaii vagonai. 
 
Neįtraukiami privačių savininkų prekiniai vagonai. 
 

A.II.A-21 Privatus prekinis vagonas 

 
Geležinkelių įmonei nepriklausantys, tačiau jos turimi prekiniai vagonai, kuriuos leista 
nustatytomis sąlygomis jos vardu eksploatuoti arba geležinkelių įmonės trečiosioms šalims 
išnuomoti krovininiai vagonai. 
 

A.II.A-22 Dengtas prekinis vagonas 

 
Uždaros konstrukcijos prekinis vagonas, dengtas stogu ir vientiso borto, kurį galima užrakinti ir 
(arba) užantspauduoti.  
 
Įtraukiami dengti prekiniai vagonai su atidaromu stogu, taip pat izoterminiai, šildomieji ir 
šaldomieji vagonai. 
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A.II.A-23 Izoterminis vagonas 

 
Uždaras vagonas izoliuojamosiomis sienelėmis, durimis, grindimis ir stogu; kad aplinkos ir 
vagono vidaus šilumos mainai būtų ribojami tiek, kad pagal bendro šilumos perdavos 
koeficiento (koeficientas K) dydį įrangą būtų galima priskirti vienai iš dviejų nurodytų kategorijų:
  
- IN = paprastas izoterminis vagonas: kai koeficientas K lygus arba mažesnis nei 0,7 W/m

2
 

oC, 
- IR = pagerintų izoliacinių parametrų izoterminis vagonas: kai koeficientas K lygus arba 

mažesnis nei 0,4 W/m
2
 oC. 

 

A.II.A-24 Šaldomasis vagonas 

 
Izoterminis vagonas su vėsinimo įtaisu. Vėsinimui gali būti naudojami: 
 
- ledas, su druska arba be druskos, 
- eutektinės plokštės, sausas kontroliuojamos arba nekontroliuojamos sublimacijos ledas,  
- skystintos kontroliuojamo arba nekontroliuojamo garavimo dujos ir pan., išskyrus 

mechaninius arba absorbcinius agregatus. 
 
Šiame vagone, kai vidutinė aplinkos temperatūra + 30o C, galima sumažinti temperatūrą 
tuščiame kėbule ir vėliau ją išlaikyti iki šių dydžių: 
  
- daugiausia iki + 7o C, jei tai A klasės vagonas; 
- daugiausia iki -10 o C, jei tai B klasės vagonas; 
- daugiausia iki -20 o C, jei tai C klasės vagonas; 
- daugiausia iki 0 o C, jei tai D klasės vagonas. 
 

A.II.A-25 Mechaniškai šaldomas vagonas 

 
Izoterminis krovininis vagonas, kuriame įrengtas atskiras šaldymo įrenginys arba kuris 
šaldomas ta pačia išorine šaldymo sistema kaip ir kiti tokie vagonai. Gali būti naudojami šie 
šaldymo įrenginiai: 
 
- mechaniniai kompresoriai, 
- absorbciniai agregatai. 
 
Šiame vagone, kai vidutinė aplinkos temperatūra + 30oC, galima sumažinti temperatūrą 
tuščiame kėbule ir vėliau ją išlaikyti vienodą, remiantis toliau nurodytais standartais: 
 
A klasės vagonas. Vagone turėtų būti palaikoma +12°C – 0°C temperatūra. 
 
B klasės vagonas. Vagone turėtų būti palaikoma +12°C – 10°C temperatūra. 
 
C klasės vagonas. Vagone turėtų būti palaikoma +12°C – -20°C temperatūra. 
 

A.II.A-26 Šildomasis vagonas 

 
Izoterminis krovininis vagonas, kuriame įrengtas šildymo įrenginys. 
 
A klasės vagonas. Naudojama šildymo įranga, kai vidutinė aplinkos temperatūra yra -10o C. 
B klasė. Naudojama šildymo įranga, kai vidutinė aplinkos temperatūra yra -20o  C. 
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A.II.A-27 Krovininis pusvagonis aukštais bortais 

 
Bestogis tvirtų bortų (aukštesnių kaip 60 cm) krovininis vagonas. 
 

A.II.A-28 Platforminis vagonas 

 
Vagonas be stogo ar bortų arba vagonas be stogo, tačiau ne aukštesniais kaip 60 cm bortais, 
ar įprastas arba specialus vagonas su nuimamuoju rėmu. 
 

A.II.A-29 Cisterninis vagonas 

 
Skysčiams arba dujoms be taros vežti skirtas krovininis vagonas. 
 

A.II.A-30 Birių krovinių vagonas 

 
Vagonas miltelių pavidalo biriems produktams (cementui, miltams, gipsui ir t. t.) vežti.  
 

A.II.A-31 Intermodalinis  transporto vagonas (žr. G.II-10) 

 
Specialiai intermodaliniams transporto vienetams (ITV) ar kitoms krovininėms kelių transporto 
priemonėms vežti pastatytas arba įrengtas prekinisvagonas.  
 
Šių vagonų rūšys: 
 
- Vagonas su specialia išėma. Prekinis vagonas, kuriame įtaisyta speciali išėma 

puspriekabės ašiai ir (arba) ratų agregatams. 
- Nedengtas vagonas. Krovininis vagonas  su nuimamu porėmiu ir įtaisais vertikaliai krovai, į 

kurį galima krauti ir iš kurio galima iškrauti puspriekabes ir variklines kelių transporto 
priemones. 

- Puspriekabių vagonas. Krovininis vagonas, kuriame įrengta centrinė važiuoklė ir kuris yra 
skirtas puspriekabėms vežti. 

- Žemagrindis vagonas. Krovininis vagonas su žema krovimo platforma, skirta, inter alia, 
ĮTV vežti. 

- Vagonas kelių transporto priemonėms vežti geležinkeliu. Prekiniai žemagrindžiai vagonai, 
kuriuos sukabinus kartu suformuojama platforma, tinkama kelių transporto priemonėms 
vežti geležinkeliu.  

- Keliais aukštais sukrautų konteinerių vagonas. Prekinis vagonas, skirtas vienas ant kito 
užkrautiems konteineriams vežti. 

- Dviejų režimų puspriekabė. Kelių puspriekabė, kurią uždėjus ant dviašio vežimėlio galima 
naudoti kaip prekinį vagoną. 

 

A.II.A-32 Vagono kėlimo galia 

 
Vagono kėlimo galia– tai didžiausias juo vežti leidžiamas svoris. 
 

A.II.A-33 Geležinkelio riedmens amžius 

 
Nuo pirmojo geležinkelio riedmens registravimo praėjęs laikas (metai), neatsižvelgiant į 
registravimo šalį. 
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A.II.B KONTEINERIAI IR PAN. 

A.II.B-01 Krovinio vienetas 

 
Konteineris, nukeliamasis kėbulas. 
 
Jūrų transportui naudojami plokštieji konteineriai (žr. A.II.B-09) priskiriami prie specialios rūšies 
konteinerių. 
 

A.II.B-02 Intermodalinis transporto vienetas (ITV) 

 
Konteineris, nukeliamasis kėbulas arba puspriekabė ir (arba) krovininė variklinė kelių 
transporto priemonė, tinkama intermodaliniam transportui.  
 

A.II.B-03 Konteineris 

 
Speciali dėžė kroviniui vežti, sutvirtinta ir tinkama krauti į rietuves, kurią galima perkrauti 
horizontaliai ir vertikaliai. 
Tikslesnė techninė konteinerio apibrėžtis: 
 
Transporto įrangos priemonė: 
 
a) nuolat naudojama ir pakankamai tvirta, kad būtų tinkama naudoti daug kartų; 
b) specialiai sukonstruota, kad būtų lengviau vežti krovinius vienos arba daugiau rūšių 

transportu neperkraunant tarpiniuose punktuose; 
c) turi įtaisus, kuriais be papildomo paruošimo jas galima kilnoti, visų pirma perkrauti iš 

vienos transporto rūšies priemonės į kitos rūšies priemonę; 
d) sukonstruota taip, kad būtų lengva į ją sukrauti ir iš jos iškrauti krovinius; 
e) tinkama krauti į rietuves; ir 
f) kurios vidaus talpa 1 m3 arba didesnė. 
 
Nukeliamieji kėbulai neįtraukiami. 
 
Jūrų transportui naudojami plokštieji konteineriai neturi vidaus talpos ir todėl neatitinka f punkto 
reikalavimo (žr. A.II.B-09), tačiau jie turėtų būti laikomi specialios rūšies konteineriais, todėl 
įtraukiami į šią apibrėžtį. 
 

A.II.B-04 Konteinerių dydžiai  

 
Pagrindiniai konteinerių dydžiai: 
 
a) 20 pėdų ISO konteineris (ilgis – 20 pėdų, plotis – 8 pėdos); 
b) 40 pėdų ISO konteineris (ilgis – 40 pėdų, plotis – 8 pėdos); 
c) labai didelės talpos paaukštintas konteineris (padidintas konteineris); 
d) oro transporto konteineris (vežimo oro transportu reikalavimus atitinkantis konteineris). 
 
Konteineriai paprastai būna 8 pėdų aukščio, tačiau yra ir kitokio aukščio konteinerių. 
Paaukštintų konteinerių aukštis – 9,5 pėdos. Labai didelės talpos paaukštintų konteinerių 
matmenys didesni, nei nustatyta ISO.  Jų ilgis gali būti 45, 48 ir 53 pėdos.  a ir c punktuose 
nurodytų dydžių konteineriai laikomi dideliais konteineriais. 
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A.II.B-05 Tuščio konteinerio svoris  

 
Tuščio konteinerio svoris įtraukiamas į visą konteineriuose vežamų prekių svorį; jis taip pat 
vadinamas krovinių svoriu (bruto). Bendrą konteineriuose vežamų krovinių svorį galima 
apskaičiuoti iš bendro svorio (bruto) atėmus tuščio konteinerio svorį ir atvirkščiai. Jei 
informacijos apie tuščio konteinerio svorį nėra, jį galima apskaičiuoti pagal toliau pateikiamus 
apytikslius duomenis. 
 
Apytikslis tuščio konteinerio svoris: 
 
a) 20 pėdų ISO konteinerio –   2,3 tonos. 
b) 40 pėdų ISO konteinerio –   3,7 tonos. 
c) ISO konteinerio, ilgesnio nei 20 pėdų ir trumpesnio nei 40 pėdų –  3,0 tonos. 
d) ilgesnio nei 40 pėdų ISO konteinerio –   4,7 tonos. 

 

A.II.B-06 Konteinerių tipai  

 
Pagrindinės krovininių konteinerių rūšys pagal krovinių konteinerių ISO standartų vadovą: 
 
1. Bendrosios paskirties konteineriai, 
 
2. Specialiosios paskirties konteineriai: 

- uždaras vėdinamas konteineris; 
- konteineris be stogo; 
- platforminis konteineris be šoninių sienelių; 
- platforminis konteineris be šoninių sienelių visa aukštutine konstrukcija; 
- platforminis konteineris be šoninių sienelių su ne visa aukštutine konstrukcija ir 

stacionariomis galinėmis sienelėmis; 
- platforminis konteineris be šoninių sienelių su ne visa aukštutine konstrukcija ir 

atlenkiamomis galinėmis sienelėmis;  
- platforma (konteineris). 
 

3. Specialiosios paskirties krovinių konteineriai: 
- nuolatinį šilumos režimą užtikrinantis konteineris; 
- izoterminis konteineris; 
- šaldomasis konteineris (naudojamas vienkartinis aušalas); 
- mechaniškai šaldomas konteineris; 
- šildomasis konteineris; 
- šaldomasis ir šildomasis konteineris; 
- konteinerinė cisterna; 
- sausų birių krovinių konteineris; 
- kitiems kroviniams (pvz., automobiliams, gyvuliams ir kt.) vežti skirti konteineriai; ir 
- vežimo oro transportu konteineris. 

 

A.II.B-07 Dvidešimties pėdų vieneto ekvivalentas (TEU)  

 
Statistinis vienetas, paremtas ISO 20 pėdų (6,10 m) ilgio konteinerių, naudojamas įvairios 
talpos konteineriams matuoti ir konteinervežių arba terminalų krovumui apibūdinti. ISO 20 
pėdų ilgio konteineris atitinka 1 TEU. 
 
− 40 pėdų ilgio ISO konteineris atitinka 2 TEU. 
− Vienas 20–40 pėdų ilgio konteineris atitinka 1,5 TEU. 
− Vienas ilgesnis nei 40 pėdų konteineris atitinka 2,25 TEU. 
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A.II.B-08 Nukeliamasis kėbulas 

 
Krovinių vežimo vienetas, pritaikyta prie kelių transporto priemonės matmenų ir turinti įtaisus, 
kuriais šią priemonę galima perkelti iš vienos rūšies transporto ant kitą, paprastai kelių ir 
geležinkelių.   
 
Šių vienetų konstrukcija iš pradžių nebuvo pritaikyta tam, kad juos būtų galima krauti vienus 
ant kitų, jei jie visiškai pripildyti arba keliamis už viršutinės dalies. Dabar daugelį tokių vienetų 
galima taip krauti, bet ne taip paprastai kaip konteinerius. Pagrindinis bruožas, skiriantis juos 
nuo konteinerių, – jie pritaikyti prie kelių transporto priemonės matmenų. Norint naudoti tokius 
vienetus geležinkelių transportui, būtinas Tarptautinės geležinkelių sąjungos (TGS) 
patvirtinimas. Kai kuriuose nukeliamasiuose kėbuluose įtaisytos atlenkiamosios kojelės, ant 
kurių kėbulas stovi, kai nuimamas nuo transporto priemonės. 
 

A.II.B-09 Platforminis konteineris  

 
Krovininė platforma be aukštutinės konstrukcijos, kurios ilgis ir plotis atitinka konteinerio 
pagrindo ilgį ir plotį, ir kurioje įrengtos kampinės viršutinės ir apatinės jungiamosios detalės. 
 
Šis terminas – tai alternatyvus specialios paskirties konteinerių – t. y. konteinerių platformų ir 
nerėminių konteinerių platformų – rūšių pavadinimas. 

 

A.II.B-10 Padėklas  

 
Krovinių kėlimui ir krovimui į rietuves palengvinti skirta aukšta platforma. 
 
Padėklai paprastai gaminami iš medžio ir yra standartinių matmenų: 
1000 mm X 1200 mm (ISO) ir 800 mm X 1200 mm (CEN). 
 

A.II.B-11 Dėžė, konteineris ar padėklas su ratais 

 
Nedidelis, į rietuves nekraunamas, paprastai dėžės formos krovimo vienetas su ratais krovinių 
krovimui ir iškrovimui lengvinti.  
 

A.II.B-12 Ro-ro vienetas  

 
Įranga su ratais, skirta kroviniams vežti, pvz., sunkvežimis, priekaba arba puspriekabė, kurį 
gali  įvažiuoti ar  būti įvilkta į laivą arba traukinį. 
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A.III ĮMONĖS, EKONOMINĖS VEIKLOS REZULTATAI IR UŽIMTUMAS 

A.III-01 Geležinkelių įmonė 

 
Privati arba valstybės įmonė, kurios pagrindinė veikla yra geležinkelių transporto operatoriaus, 
infrastruktūros valdytojo ar jungtinės bendrovės veikla. 
 
Įmonės, kurių pagrindinė veikla nėra susijusi su geležinkeliais, įtraukiamos tik tais atvejais, jei 
jos užima pakankamai didelę geležinkelių rinkos dalį. Įtrauktina tik su geležinkeliais susijusi 
veikla. 
 

A.III-02 Geležinkelių transporto operatorius 

 
Valstybės arba privatus transporto operatorius, teikiantis krovinių ir (arba) keleivių vežimo 
geležinkeliu paslaugas. 
 
Įtraukiami visi transporto operatoriai, turintys traukos priemones ar teikiantys traukos 
paslaugas. Nepriskiriami tik arba daugiausia pramonės ir panašiose įmonėse, įskaitant uostus, 
veikiantys geležinkelių transporto operatoriai ir daugiausia vietos turizmo paslaugas, pvz., 
susijusias su senoviniais garvežiais, teikiantys geležinkelių transporto operatoriai. Kartais 
vartojamas terminas „geležinkelių įmonė“. 
 

A.III-03 Infrastruktūros valdytojas 

 
Įmonė ar transporto operatorius, visų pirma atsakingas už geležinkelio infrastruktūros įrengimą 
ir techninę priežiūrą bei kontrolės ir saugos sistemų eksploatavimą. 
 
Infrastruktūros valdytojas kitai geležinkelių įmonei gali pavesti šias užduotis: geležinkelio 
infrastruktūros techninę priežiūrą, kontrolės ir saugos sistemos eksploatavimą. 
 

A.III-04 Jungtinė bendrovė 

 
Geležinkelių transporto operatorius, be kitų funkcijų atliekantis ir infrastruktūros valdytojo 
funkcijas. 
 

A.III-05 Užimtumas 

 
Vidutinis nustatytą laiką geležinkelių įmonėje dirbančių žmonių skaičius ir ne toje įmonėje 
dirbančių, tačiau jai priklausančių žmonių skaičius, kuriems ta įmonė tiesiogiai moka 
atlyginimą,. 
 
Į statistinius duomenis turėtų būti įtrauktas visų pagrindinei ir pagalbinei veiklai (geležinkelio 
eksploatavimas, remonto darbai, nauja statyba, kelių transporto ir laivybos paslaugos, elektros 
energijos gamyba, viešbučiai ir restoranai ir t. t.) atlikti įdarbintų darbuotojų skaičius. 
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A.III-06 Užimtumo tipai 

 
Pagrindinės nagrinėjamosios užimtumo kategorijos: 
 
- Bendrasis administravimas, įskaitant centrinio ir regioninio valdymo lygmens darbuotojus 

(pvz., finansų, teisės, personalo ir t. t.) ir direktorių valdybas. 
 

Specializuotų skyrių valdymo lygmens (eksploatavimas ir eismas, traukinių trauka ir 
riedmenys, keliai ir statiniai) darbuotojai neįtraukiami, tačiau į juos atsižvelgiama nurodant 
konkrečių padalinių statistinius duomenis. 

 
- Transporto operacijos  eismo valdymas 

 
Stočių darbuotojai (išskyrus kontrolės ir saugos sistemas eksploatuojančius darbuotojus), 
traukinių brigados (išskyrus traukos riedmenų brigadas) ir susijusios centrinės ir regioninės 
būstinės. Įtraukiamas turizmas ir reklama. 
 

- Traukos ir riedmenų tarnyba 
 

Traukos priemonių brigados, dirbtuvių ir tikrinantieji darbuotojai bei susijusios centrinės ir 
regioninės būstinės. 

 
- Nuolatinių kelių plėtra ir techninė priežiūra 
 
- Nuolatinius kelius techniškai prižiūrintys ir tvarkantys darbuotojai (įskaitant kontrolės ir 

saugos sistemas eksploatuojančius darbuotojus). 
 
- Kita veikla 

 
Keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu paslaugos, laivybos paslaugos, elektrinės, 
viešbučių darbuotojai ir t. t. 

 

A.III-07 Apyvarta 

 
Bendra suma, kurią per ataskaitinį laikotarpį geležinkelių įmonė patvirtino sąskaitomis 
faktūromis. Ši suma atitinka rinkoje parduotą prekių kiekį ir trečiosioms šalims suteiktas 
paslaugas. Į apyvartą įtraukiami visi prekių arba paslaugų muitai ir mokesčiai, dėl kurių įmonė 
pateikė sąskaitas faktūras, išskyrus pridėtinės vertės mokestį, kurį įmonė įrašo į klientų 
sąskaitą. Į apyvartą taip pat įtraukiami visi kiti mokesčiai klientams. Turi būti išskaityti kainų 
sumažinimai, grąžinamosios išmokos ir nuolaidos, išskyrus nuolaidas, kurios buvo suteiktos 
parduodant už grynuosius pinigus. 

 
Į apyvartą neįtraukiamas parduotas ilgalaikis turtas. Taip pat neįtraukiamos veiklai vykdyti 
valdžios institucijų suteiktos subsidijos. 

 
 

A.III-08 Investicinės išlaidos infrastruktūrai  

 
Išlaidos naujai statybai ir eksploatuojamai infrastruktūrai plėsti, įskaitant infrastruktūros 
rekonstrukciją, atnaujinimą ir esminį remontą. 
 
Į infrastruktūrą įtraukiama žemė, viršutinė bėgių kelio konstrukcija, statiniai, tiltai ir tuneliai bei 
su minėtomis infrastruktūros dalimis sujungta stacionarioji įranga, jungiamosios detalės ir 
įrenginiai (signalizacija, telekomunikacijos, kontaktinis tinklas, elektros pastotės ir t. t.), bet ne 
riedmenys. 
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A.III-09 Investicinės išlaidos riedmenims 

 
Išlaidos naujiems geležinkelio riedmenims pirkti. 
 

A.III-10 išlaidos infrastruktūros priežiūros darbams 

 
Išlaidos normaliam infrastruktūros veikimui užtikrinti. 
 

A.III-11 Riedmenų techninės  priežiūros išlaidos 

 
Išlaidos normaliam riedmenų veikimui užtikrinti. 
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A.IV EISMAS  

A.IV-01 Geležinkelių eismas 

 
Bet koks geležinkelio riedmenų važiavimas eksploatuojamomis geležinkelio linijomis. 
 
Jeigu geležinkelio riedmuo vežamas kitu riedmeniu, atsižvelgiama tik į vežančiojo riedmens 
važiavimą (aktyvusis režimas). 
 

A.IV-02 Geležinkelių eismas šalies teritorijoje 

 
Bet koks geležinkelio riedmenų važiavimas šalies teritorija neatsižvelgiant į tai, kurioje šalyje 
yra įregistruoti tie riedmenys. 

A.IV-03 Manevravimas 

 
Geležinkelio riedmens arba geležinkelio riedmenų grupės vežimas į kitą vietą geležinkelio 
stoties arba kitų geležinkelio statinių teritorijoje (depe, dirbtuvėje, skirstymo stotyje ir t. t.). 
 
 

A.IV-04 Geležinkelio riedmens reisas 

 
Bet koks geležinkelio riedmens važiavimas iš nurodytos pradinės vietos į nurodytą paskirties 
vietą.  
 
Reisą galima skirstyti į tam tikras atkarpas arba etapus. 
 

A.IV-05 Traukinys 

 
Suformuotas ir sukabintas vagonų s`statas su vienu ar keliais veikiančiais lokomotyvais, 
važiuojantis lokomotyvai ar kiti savaeigiai riedmenys judantis su suteiktu numeriu arba 
konkrečiu paskyrimu iš pradinio fiksuoto taško į galutinį fiksuotą tašką.   
 
Rezervinis lokomotyvas, t. y. lokomotyvas, netraukiantis jokio geležinkelio riedmens, 
nelaikomas traukiniu. 
 

A.IV-06 Traukinių tipai 

 
Pagrindinės nagrinėjamosios kategorijos: 
 
- Krovininis traukinys. Iš vieno arba daugiau krovininių vagonų ir gali būti, kad iš bagažo 

vagonų sudarytas pakrautas ar nepakrautas traukinys kroviniams vežti. 
- Keleivinis traukinys. Traukinys keleiviams vežti, sudarytas iš vieno arba daugiau keleivinių 

geležinkelio riedmenų ir gali būti iš bagažo vagonų, vežantis keleivius arba važiuojantis be 
keleivių. 

- Mišrusis traukinys. Iš keleivinių geležinkelio riedmenų ir krovininių vagonų sudarytas 
traukinys. 

- Kiti traukiniai. Traukiniai, kurie važiuoja tik geležinkelių įmonės reikmėms tenkinti; už šias 
paslaugas trečiosioms šalims nemokama. 
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A.IV-07 Traukinio   kilometras 

 
Matavimo vienetas, žymintis traukinio judėjimą per kilometrą. 
Nurodytinas iš tikrųjų nuvažiuotas atstumas. 
 

A.IV-08 Traukos riedmens kilometras 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis aktyvaus riedmens nuvažiuotą vieną kilometrą.  
 
Nepakrauti (netraukiantys krovinio) riedmenys įtraukiami. Judėjimas formuojant traukinį 
neįtraukiamas. 
 

A.IV-09 Traukiamo geležinkelio riedmens nuvažiuotas kilometras 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis traukiamo geležinkelio riedmens važiavimą vieną kilometrą. 
 
Drezinų važiavimas įtraukiamas. Judėjimas formuojant traukinį neįtraukiamas. 
 

A.IV-10 Sąlyginis tonkilometris    

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vienos tonos talpą krovininiame vagone, važiuojančiame vieną 
kilometrą teikiant paslaugas, kurioms šis vagonas skirtas. 
 
Nurodytinas iš tikrųjų nuvažiuotas atstumas. Judėjimas formuojant traukinį ir kitas panašus 
važiavimas neįtraukiami. 
 

A.IV-11 Vagono kilometras 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis pakrauto arba tuščio prekinio vagono nuvažiuotą vieną 
kilometrą. 
 
Nurodytinas iš tikrųjų nuvažiuotas atstumas (kiekviena šalis į duomenis įtraukia jos teritorijoje 
nuvažiuotą kilometrų skaičių). Judėjimas formuojant traukinį ir kitas panašus važiavimas 
neįtraukiami. Nurodomi visi prekinio vagono nuvažiuoti reisai, neatsižvelgiant į tai, kam 
priklauso tas prekinis vagonas. 
 

A.IV-12 Sąlyginis sėdimosios vietos kilometras 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vienos keleiviniame geležinkelio riedmenyje siūlomos 
sėdimosios vietos vežimą kilometro atstumu teikiant paslaugas keleiviniu vagonu, kurioms jis 
skirtas. 
 
Nurodytinas iš tikrųjų nuvažiuotas atstumas. Judėjimas formuojant traukinį ir kitas panašus 
važiavimas neįtraukiami. 
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A.IV-13 Bendrasis tonkilometrių skaičius (bruto)  

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vienos geležinkelio riedmens tonos, įskaitant traukos riedmens 
svorį, važiavimą vieną kilometrą. 
 
Įtraukiamas  traukos priemonės, tempiamo geležinkelio riedmens ir jo krovinio svoris. Keleiviai 
ir jų bagažas neįtraukiami. Judėjimas formuojant traukinį ir kitas panašus važiavimas 
neįtraukiami. 
 

A.IV-14 Bendras tonkilometrių skaičius 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vienos traukiamo geležinkelio riedmens (ir automotrisos) tonos 
ir jų turinio vežimą vieną kilometrą. 
 
Įtraukiamas automotrisos svoris, o lokomotyvų svoris neįtraukiamas. Keleiviai ir jų bagažas 
neįtraukiami. Judėjimas formuojant traukinį ir kitas panašus važiavimas neįtraukiami. 
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A.V VEŽIMO MATAVIMO VIENETAI 

A.V-01 Geležinkelių transportas 

 
Krovinių ir (arba) keleivių vežimas geležinkelio riedmenimis tam tikrame geležinkelių tinkle. 
 
Jeigu geležinkelio riedmuo vežamas kitu geležinkelio riedmeniu, atsižvelgiama tik į vežančiojo 
riedmens nuvažiuotą atstumą (aktyvusis režimas). 
 

A.V-02 Vežimo geležinkelių transportu tipai 

 
Pagrindinės kategorijos: 
 
- vežimas geležinkelių transportu, už kurį gaunamos pajamos: trečiosios šalies prašymu 

atliekamas vežimas už atlygį; 
 
- pagalbinis vežimas geležinkelių transportu: vežimas, kurį geležinkelių įmonė atlieka savo 

vidinėms reikmėms tenkinti, neatsižvelgiant į tai, ar už šį vežimą gaunamos pajamos ar 
negaunamos. 

 

A.V-03 Vidaus vežimas geležinkelių transportu 

 
Vežimas geležinkelių transportu tarp dviejų toje pačioje šalyje esančių vietų (pakrovimo 
(keleivių įlipimo) ir iškrovimo (keleivių išlipimo)). 
 
Taip pat gali būti įtraukiamas tranzitas per kitą šalį. 
 

A.V-04 Tarptautinis vežimas geležinkelių transportu 

 
Vežimas geležinkelių transportu iš pakrovimo (įlipimo) ar iškrovimo (išlipinimo) vietos vienoje 
šalyje į pakrovimo (įlipimo) ar iškrovimo (išlipinimo) vietą kitoje šalyje.   
 
Tarptautinis vežimas geležinkelių transportu gali apimti tranzitą per vieną arba daugiau šalių. 
Siekiant išvengti dvigubos apskaitos, kiekviena šalis įtraukia tik jos teritorijoje važiuotus pkm ir 
tkm. Keleivių skaičius ar vežamo krovinio svoris įtraukiamas kiekvienoje šalyje. 
 

A.V-05 Geležinkelio tranzitas 

 
Vežimas geležinkelių transportu per šalį tarp dviejų vietų  pakrovimo (įlipimo) ir iškrovimo 
(išlipinimo) esanąių už šalies teritorijos ribų. 
Kai šalies teritorijoje vykdomi su vėžės keitimu susiję veiksmai, jie laikomi tranzitu, o ne 
iškrovimu ir pakrovimu.  
 
Tranzitu nelaikomos geležinkelio riedmens pakrovimas (keleivių įlipimas) ar iškrovimas 
(keleivių išlipimas) į kitos rūšies transportą arba iš kitos rūšies transporto šalies pasienyje, 
pvz., geležinkelių transporto keitimas jūrų transportu uostuose. 
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A.V-06 Geležinkelių transporto keleivis 

 
Geležinkeliu keliaujantys asmenys, išskyrus traukinio brigados narius. 
 
Į šiuos duomenis neįtraukiami keleiviai, kurie važiuoja tik geležinkelio eksploatuojamais keltais 
arba autobusais. 
 

A.V-07 Geležinkelių transporto keleivis, už kurį gaunamos pajamos 

 
Keleivis, už kurio vežimą geležinkelių įmonė gauna komercinį atlygį. 
 

A.V-08 Geležinkelių transporto keleivio kilometras (pkm) 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vieno geležinkelių transporto keleivio vežimą geležinkeliu vieną 
kilometrą. 
 
Nurodytinas atstumas, kurį keleivis iš tikrųjų nuvažiavo geležinkelių tinklu. Siekiant išvengti 
dvigubos apskaitos, kiekviena šalis turėtų įtraukti tik jos teritorijoje atliktus pkm. Jeigu tas 
atstumas nežinomas, turėtų būti nurodomas atstumas, už kurį paimtas mokestis, arba 
apytikslis atstumas. 
 

A.V-09 Įlipęs geležinkelių transporto keleivis 

 
Į geležinkelio riedmenį įlipęs keleivis, kurio tikslas – važiuoti šiuo riedmeniu. 
 
Keleivio persėdimas iš vieno geležinkelio riedmens tiesiogiai į kitą, neatsižvelgiant į tai, kuriam 
geležinkelių transporto operatoriui riedmenys priklauso, nelaikomas keleivio išlipimu ar įlipimu. 
Jei persėdant kuriuo nors metu naudojamos kitos transporto rūšys, tai laikoma išlipimu iš 
geležinkelio riedmens, po kurio įlipama į geležinkelio riedmenį. 
 

A.V-10 Išlipęs geležinkelių transporto keleivis 

 
Geležinkelio riedmeniu vežtas keleivis, kuris išlipo iš to riedmens. 
 
Keleivio persėdimas iš vieno geležinkelio riedmens tiesiogiai į kitą, neatsižvelgiant į tai, kuriam 
geležinkelių transporto operatoriui riedmenys priklauso, nelaikomas keleivio išlipimu ar įlipimu. 
Jei persėdant kuriuo nors metu naudojamos kitos transporto rūšys, tai laikoma išlipimu iš 
geležinkelio riedmens, po kurio įlipama į geležinkelio riedmenį. 

 

A.V-11 Geležinkelių transportu važiuojančio keleivio kelionė 

 
Geležinkeliu tam tikru maršrutu geležinkelių tinklu vežtų keleivių įlipimo ir išlipimo vietų 
junginys. 
 

A.V-12 Įlipimo vieta 

 
Tai vieta, kurioje geležinkelių transporto keleivis įsėda į jį vežiantį geležinkelio riedmenį. 
 
Keleivio persėdimas iš vieno geležinkelio riedmens tiesiogiai į kitą, neatsižvelgiant į tai, kuriam 
geležinkelių transporto operatoriui riedmenys priklauso, nelaikomas keleivio išlipimu ar įlipimu. 
Jei persėdant kuriuo nors metu naudojamos kitos transporto rūšys, tai laikoma išlipimu iš 
geležinkelio riedmens, po kurio įlipama į geležinkelio riedmenį. 
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A.V-13 Išlipimo vieta 

 
Išlipimo vieta – tai ta vieta, kurioje geležinkelių transporto keleivis išlipa iš jį vežusio 
geležinkelio riedmens. 
 
Keleivio persėdimas iš vieno geležinkelio riedmens tiesiogiai į kitą, neatsižvelgiant į tai, kuriam 
geležinkelių transporto operatoriui riedmenys priklauso, nelaikomas keleivio išlipimu ar įlipimu. 
Jei persėdant kuriuo nors metu naudojamos kitos transporto rūšys, tai laikoma išlipimu iš 
geležinkelio riedmens, po kurio įlipama į geležinkelio riedmenį. 
 

A.V-14 Siunta 

 
Pagal tą patį vežimo dokumentą pagal galiojančias taisykles arba tarifus, jeigu jie yra nustatyti, 
vežama krovinių partija. 
 

A.V-15 Siuntų tipai 

 
Pagrindinės kategorijos: 
 
- sąąstato siunta: siunta, susidedanti iš vieno ar kelių vagonų, siunų vežamų tuo pačiu metu 

iš vieno siuntėjo iš tos pačios stoties nekeičiant traukinio vagonų sąstato iki tos pačios 
stoties to paties gavėjo adresu 

- vagono siunta: krovinių siunta, kuriai vežti reikia viso vagono, neatsižvelgiant į tai, ar 
visiškai, ar ne visiškai išnaudojama vagono kėlimo galia 

- smulkioji siunta: krovinių sinta, kuriai vežti nereikia ir nereikalaujama naudoti viso vagono. 
 

A.V-16 Geležinkeliais vežami kroviniai 

 
Visi geležinkelio riedmenimis vežami kroviniai. 
 
Taip pat priskiriama visa pakuotė ir įranga, pvz., konteineriai, nukeliamieji kėbulai,  arba 
padėklai, bei geležinkeliais vežamos krovininės kelių transporto priemonės. 
 

A.V-17 Bendrasis krovinių svoris (bruto) 

 
Bendrasis krovinių, visos pakuotės ir transpoto vienetų tuščios taros (pvz., konteinerių, 
nukeliamųjų kėbulų ir padėklų bei geležinkelių transportu vežamos krovininės kelių transporto 
priemonės 
 
Į šį svorį atsižvelgiama rengiant geležinkelių transporto statistiką. 
 

A.V-18 Bendras krovinių svoris 

 
Bendras krovinių svoris, įskaitant pakuotės svorį, bet neįskaitant transporto vienetų tuščios 
taros (pvz., konteinerių, nukeliamųjų kėbulų  ir padėklų bei krovinius vežančių krovininių kelių 
transporto priemonių, vežamų geležinkeliu) svorio. 
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A.V-19 Tuščios taros svoris  

 
Transporto vienetų (pvz., konteinerių, nukeliamųjų kėbulų ir padėklų bei krovinius vežančių 
krovininių kelių transporto priemonių, vežamų geležinkeliu) svoris prieš pakraunant bet kokį 
krovinį. 
 

A.V-20 Tonkilometris (tkm) 

 
Krovinių vežimo matavimo vienetas, atitinkantis vienos tonos krovinio vežimą geležinkeliu 
vieną kilometrą.  
 
Nurodytinas tam tikru bėgių tinklu iš tikrųjų nuvažiuotas atstumas. Siekiant išvengti dvigubos 
apskaitos, kiekviena šalis turėtų įtraukti tik jos teritorijoje atliktus tkm. Jeigu tas atstumas 
nežinomas, turėtų būti nurodomas atstumas, už kurį paimtas mokestis, arba apytikslis 
atstumas. 
 

A.V-21 Geležinkeliu vežamų krovinių kategorijos  

 
Vežamus krovinius galima skirstyti pagal įvairias rūšis.  
 
Klasifikavimo sistemų pavyzdžiai: 2007 m. NST (Transporto statistikos standartinė prekių 
nomenklatūra), kuria keičiama CSTE (Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos 
(JT/EEK) Prekių vežimo Europoje statistinis klasifikatorius) nomenklatūra ir NST/R (pataisyta 
Eurostato Transporto statistikos standartinė prekių nomenklatūra). 
 

A.V-22 Vežamų krovinių rūšys  

 
Vežamus krovinius galima skirstyti pagal JT/EEK 1986 m. kovo mėn. Ženevoje priimtą 
rekomendaciją Nr. 21 „Krovinių, pakuočių ir pakavimo medžiagų rūšių kodai“. Krovinių rūšys: 
 
- skysti piltiniai, 
- birūs piltiniai, 
- dideli krovininiai konteineriai, 
- kiti krovininiai konteineriai, 
- ant padėklų sukrauti kroviniai, 
- stropuoti kroviniai, 
- judrūs savaeigiai vienetai, 
- kiti judrūs vienetai, 
- kitų rūšių kroviniai. 
 

A.V-23 TEU kilometras  

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vieno TEU vežimą vieną kilometrą 
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A.V-24 Pavojingi kroviniai 

 
Geležinkeliu vežamų pavojingų krovinių klasės nustatytos penkioliktame pataisytame JTO 
rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo leidime (Ženeva, 2007 m.). 
 
- 1 klasė. Sprogstamosios medžiagos 
- 2 klasė. Dujos 
- 3 klasė.  Liepsnieji skysčiai 
- 4 klasė.  Degios kietosios medžiagos; autoreaktingos medžiagos ir kietos 

desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos, savaime užsidegančios 
medžiagos; medžiagos, kurios liesdamosi  su vandeniu išskiria 
liepsniąsias dujas 

- 5 klasė.  Oksiduojančios medžiagos ir organiniai peroksidai 
- 6 klasė.  Toksiškos ir infekcinės medžiagos 
- 7 klasė.  Radioaktyviosios medžiagos 
- 8 klasė.  Ėsdinančiosios medžiagos 
- 9 klasė.  Įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai 

 

A.V-25 Pakrauti kroviniai 

 
Į geležinkelio riedmenį pakrauti ir geležinkeliu vežami kroviniai. 
 
Skirtingai nei kelių ir vidaus vandenų transporto srityse, krovinių perkrovimas iš vieno 
geležinkelio riedmens tiesiogiai į kitą arba traukos riedmens pakeitimas nelaikoma krovinio 
iškrovimu ir (arba) pakrovimu. Tačiau jeigu krovinys iškraunamas iš geležinkelio riedmens, 
pakraunamas į kitos rūšies transportą ir vėl pakraunamas į kitą geležinkelio riedmenį, tai yra 
laikoma iškrovimu iš pirmo geležinkelio riedmens, po kurio krovinys pakraunamas į antrą 
geležinkelio riedmenį. 
 

A.V-26 Iškrauti kroviniai 

 
Iš geležinkelio riedmens iškrauti kroviniai juos atvežus geležinkeliu. 
 
Skirtingai nei kelių ir vidaus vandenų transporto srityse, krovinių perkrovimas iš vieno 
geležinkelio riedmens tiesiogiai į kitą arba traukos riedmens pakeitimas nelaikoma krovinio 
iškrovimu ir (arba) pakrovimu. Tačiau jeigu krovinys iškraunamas iš geležinkelio riedmens, 
pakraunamas į kitos rūšies transportą ir vėl pakraunamas į kitą geležinkelio riedmenį, tai yra 
laikoma iškrovimu iš pirmo geležinkelio riedmens, po kurio krovinys pakraunamas į antrą 
geležinkelio riedmenį. 
 

A.V-27 Tarptautinis krovinių vežimas geležinkeliu. Pakrauti kroviniai (išvežami kroviniai) 

 
Kroviniai, vežami geležinkeliu iš duomenis teikiančioje šalyje esančios pakrovimo vietos į 
iškrovimo vietą kitoje šalyje. 
 
Tranzitu vežami kroviniai neįtraukiami. Geležinkelių tinkle pakrauti krovininiai vagonai, vežami 
keltais iki kitos šalies tinklo, įtraukiami. 
 

A.V-28 Tarptautinis krovinių vežimas geležinkeliu. Iškrauti kroviniai (įvežami kroviniai) 

 
Kroviniai, vežami geležinkeliu iš kitoje šalyje esančios pakrovimo vietos į iškrovimo vietą 
duomenis teikiančioje šalyje. 
 
Tranzitu vežami kroviniai neįtraukiami. Kitos šalies geležinkelių tinkle pakrauti krovininiai 
vagonai, vežami keltais iki duomenis teikiančios šalies tinklo, įtraukiami. 
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A.V-29 Geležinkeliais tranzitu vežami kroviniai 

 
Krovinių vežimas per šalų tarp dviejų vietų (pakrovimo vietos /iškrovimo vietos ) esančių už 
duomenis teikianąios šalies ribų. 
 
Įtraukiami krovininiai vagonai, keltais įvežami į duomenis teikiančios šalies tinklą ir (arba) 
išvežami iš jo. 
 

A.V-30 Krovinių vežimo geležinkeliu jungtis 

 
Geležinkeliu vežamų krovinių pakrovimo ir iškrovimo vietų junginys, neatsižvelgiant į važiavimo 
maršrutą.  
 

A.V-31 Pakrovimo vieta 

 
Vieta, į kurią atsižvelgiama – tai krovinių pakrovimo į geležinkelio riedmenį, kuriuo jie bus 
vežami, vieta. 
 
Skirtingai nei kelių ir vidaus vandenų transporto srityse, krovinių perkrovimas iš vieno 
geležinkelio riedmens tiesiogiai į kitą arba traukos riedmens pakeitimas nelaikoma krovinio 
iškrovimu ir (arba) pakrovimu. Tačiau jeigu krovinys iškraunamas iš geležinkelio riedmens, 
pakraunamas į kitos rūšies transportą ir vėl pakraunamas į kitą geležinkelio riedmenį, tai yra 
laikoma iškrovimu iš pirmo geležinkelio riedmens, po kurio krovinys pakraunamas į antrą 
geležinkelio riedmenį. 
 

A.V-32 Iškrovimo vieta 

 
Vieta, į kurią atsižvelgiama – tai krovinių iškrovimo iš geležinkelio riedmens, kuriuo jie buvo 
vežami, vieta. 
 
Skirtingai nei kelių ir vidaus vandenų transporto srityse, krovinių perkrovimas iš vieno 
geležinkelio riedmens tiesiogiai į kitą arba traukos riedmens pakeitimas nelaikoma krovinio 
iškrovimu ir (arba) pakrovimu. Tačiau jeigu krovinys iškraunamas iš geležinkelio riedmens, 
pakraunamas į kitos rūšies transportą ir vėl pakraunamas į kitą geležinkelio riedmenį, tai yra 
laikoma iškrovimu iš pirmo geležinkelio riedmens, po kurio krovinys pakraunamas į antrą 
geležinkelio riedmenį. 
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A.VI ENERGIJOS VARTOJIMAS  

A.VI-01 Geležinkelių transporto suvartojama energija 

 
Galutinis energijos kiekis, kurį traukos riedmenys suvartoja traukai, traukiniams prižiūrėti ir 
kitoms reikmėms (apšildymas, oro kondicionavimas, apšvietimas ir pan.). 

 

A.VI-02 Tona naftos ekvivalentu (TNE) 

 
Suvartotos energijos matavimo vienetas: 1 TNE = 0,041868 TJ. 
 
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) 1991 m. yra nustačiusi šiuos perskaičiavimo 
koeficientus: 
 
- automobilinis benzinas  1,070 
- gazolis, dyzelinas   1,035 
- mazutas   0,960 
- suskystintos naftos dujos  1,130 
- gamtinės dujos  0,917 
 
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) yra nustačiusi šį elektros energijos perskaičiavimo 
koeficientą 1 TWh = 0,086 Mtne. 
 

A.VI-03 Džaulis 

 
Suvartotos energijos matavimo vienetas: 
 
- 1 teradžaulis = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
- 1 teradžaulis = 23,88459 TNE. 
 

A.VI-04 Automobilinis benzinas 

 
Vidaus degimo varikliuose, išskyrus orlaivių variklius, naudojamos lengvosios 
angliavandenilinės naftos frakcijos. 
 
Automobilinis benzinas distiliuojamas esant 35–215°C temperatūrai ir naudojamas kaip 
kibirkštinio uždegimo sausumos variklių degalai.  Automobiliniame benzine gali būti priedų, 
oksigenatų ir antidetonacinių priedų, taip pat švino junginių, kaip antai TEL (tetratilšvino) ir 
TML (tetrametilšvino). 
Šilumingumas  44,8 TJ/1000 t. 
 

A.VI-05 Gazolis, dyzelinas (distiliuotas skistas kuras) 

 
Naftos produktas, gaunamas iš sunkiausios frakcijos atmosferos slėgyje distiliuojant žalią 
naftą.  
 
Viena iš gazolio ar dyzelino sudedamųjų dalių – tai iš distiliavimo atmosferos slėgyje likučių 
pakartotinio vakuuminio distiliavimo metu gautas sunkusis gazolis. Gazolis ar dyzelinas 
distiliuojami esant 200–380°C temperatūrai, mažiau kaip 65 % tūrio esant 250°C, įskaitant 
nuostolius, ir daugiau kaip 80 % arba daugiau esant 350°C.  Pliūpsnio temperatūra visada 
viršija 50o C ir jų tankis yra didesnis kaip 0,81. Komponuojant gauti sunkieji naftos produktai 
maišomi su gazoliais, jeigu jų kinematinė klampa neviršija 25 centistoksų (cST) esant 40° C. 
 
Šilumingumas  43,3 TJ/1000 t. 
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A.VI-06 Mazutas (likutinis) 

 
Sunkusis mazutas, sudarytas iš distiliacijos likučių. 
 
Tai apima visas likutines mazuto dalis (įskaitant gautas komponuojant). Sunkiojo mazuto 
klampa esant 40o C viršija 25 centistoksų (cST).  Pliūpsnio temperatūra visada viršija 50o C ir jų 
tankis yra didesnis kaip 0,90. 
 

A.VI-07 Suskystintos naftos dujos (SND) 

 
Lengvieji sočiųjų angliavandenilių klasės angliavandeniliai, kurie gaunami tik distiliuojant žalią 
naftą. 
 
Suskystintos naftos dujos – tai propanas arba butanas ar šių dviejų angliavandenilių mišinys. 
Juos galima suskystinti esant žemam slėgiui (5–10 atmosferų). Esant 38°C temperatūrai 
skystos būsenos dujų santykinis garų slėgis yra mažesnis arba lygus 24,5 baro. Jų savitasis 
sunkis yra 0,50–0,58. 

 

A.VI-08 Antracitas 

 
Juoda natūrali iškasama organinė nuosėda, kurios bendras šilumingumas yra didesnis kaip 
23 60 kJ/kg (5700 kcal/kg), be peleninių priemaišų, drėgnis nustatytas esant 30oC ir 96  
santykiniam oro drėgniui, vidutinis atsitiktinis vitrinito atspindžio faktorius yra mažiausiai 0,6. 
 

A.VI-09 Lignitas (rusvosios anglys) 

 
Neaglomeratinė anglis, kurios bendras šilumingumas yra mažesnis kaip 23 860 kJ/kg (5700 
kcal/kg), be drėgnųjų peleninių priedų, turi daugiau kaip 31 % lakiųjų medžiagų – pastarasis 
kiekis apskaičiuotas atsižvelgiant į sausą mineralinę bazę. 
 

A.VI-10 Elektros energija 

 
Hidroelektrinių, geoterminių, branduolinių ir įprastinių šiluminių elektrinių ar iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir pan. pagaminta energija, išskyrus hidroakumuliacinių elektrinių pagamintą energiją, 
matuojama elektros šilumingumu (3,6 TJ/GWh). 
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A.VII EISMO ĮVYKIAI  

A.VII-01 Eismo įvykis 

 
Nepageidautas ar netyčinis staigus įvykis ar įvykių grandinė, turinti žalingų padarinių.  
 
Geležinkelių eismo įvykiai – tai įvykiai, kuriuose dalyvauja bent vienas judantis geležinkelio 
riedmuo. 
Jis skirstomi į tokias kategorijas: 
 
- susidūrimai, 
- nuvažiavimai nuo bėgių, 
- eismo įvykiai geležinkelio pervažose, 
- geležinkelių eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo asmuo ir kurie įvyko dėl judančių 

riedmenų, 
- gaisrai riedmenyse, 
- kiti. 
 
Savižudybės neįtraukiamos, nes jos yra tyčiniai veiksmai. 
Todėl TGS, rengdama geležinkelių eismo įvykių statistiką, į jas neatsižvelgia, be to, į jas 
neatsižvelgiama ir rengiant kelių eismo įvykių statistiką. Savižudybės statistika svarbi 
geležinkelių saugai ir veiklai, todėl šiuos duomenis reikėtų rinkti atskirai. Teroristų išpuoliai 
neįtraukiami. 
 

A.VII-02 Savižudybė 

 
Tyčinis veiksmas, siekiant save sužeisti, kurie pasibaigia mirtimi ir kurį registruoja ir atitinkamai 
klasifikuoja kompetentinga nacionalinė valdžios institucija. 
 

A.VII-03 Mėginimas nusižudyti 

 
Tyčinis veiksmas, kuris pasibaigia ne mirtimi, o sunkiu sužalojimu ir kurį registruoja ir 
atitinkamai klasifikuoja kompetentinga nacionalinė valdžios institucija. 
 

A.VII-04 Rimtas eismo įvykis 

 
Eismo įvykis, į kurį pateko bent viena judanti geležinkelių transporto priemonė ir žuvo ar buvo 
sunkiai sužeistas bent vienas asmuo arba padaryta didelė žala riedmenims, bėgiams, kitiems 
įrenginiams ar aplinkai arba ilgam buvo sustabdytas eismas. Ši sąvoka neapima avarijų 
dirbtuvėse, sandėliuose ir depuose. 
 
Šią apibrėžtį vartoja TGS. 
 

A.VII-05 Didelė žala riedmenims, bėgiams, kitiems įrenginiams ar aplinkai 

 
Tarptautiniu mastu nustatytą ribinį dydį viršijanti žala. 
 
2007 m. TGS nustatė 150 000 EUR didelės žalos  ribą. 
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A.VII-06 Ilgam sustabdytas eismas 

 
Laikoma, kad eismas sustabdytas ilgam, jei traukinių paslaugos bent viena pagrindine 
geležinkelio linija sustabdomos ne trumpiau kaip šešioms valandoms. 
 

A.VII-07 Eismo įvykis, kuriame nukentėjo žmonės 

 
Eismo įvykis, kuriame dalyvavo vienas ar daugiau judančių geležinkelio riedmenų ir žuvo ar 
buvo sužeistas bent vienas asmuo. Ši sąvoka neapima avarijų dirbtuvėse, sandėliuose ir 
depuose. 
 
Taip pat įtraukiami eismo įvykiai, per kuriuose nesunkiai sužeisti asmenys; apibrėžtis panaši į 
kelių eismo įvykių statistikoje vartojamą apibrėžtį. 

 

A.VII-08 Sunkaus sužalojimo eismo įvykis 

 
Eismo įvykis, kuriame dalyvavo vienas ar daugiau judančių geležinkelio riedmenų ir žuvo ar 
buvo sunkiai sužeistas bent vienas asmuo. Ši sąvoka neapima avarijų dirbtuvėse, sandėliuose 
ir depuose. 
 
Šis terminas paprastai vartojamas TGS geležinkelių eismo įvykiams apibūdinti; sąvoka 
neapima eismo įvykių, per kuriuos asmenys sužeisti nesunkiai. Pagal šią apibrėžtį surinktų 
duomenų negalima tiesiogiai lyginti su kelių eismo įvykių skaičiumi, nes į kelių eismo įvykius 
įtraukiami eismo įvykiai, per kuriuos asmenys sužeisti nesunkiai. 
 

A.VII-09 Žuvęs žmogus (žuvusysis) 

 
Dėl eismo įvykio vietoje žuvęs žmogus ar per 30 dienų po ir dėl eismo įvykio miręs žmogus  
 
Įtraukiami keleiviai, darbuotojai ir kiti nurodyti arba nenurodyti asmenys, dalyvavę geležinkelių 
eismo įvykyje.  
 

A.VII-10 Sužeistas žmogus. 

 
Sunkiai sužeistas asmuo 
 
Sužeistas asmuo, dėl įvykio paguldytas stacionariajam gydymui ilgesniam nei 24 valandų 
laikotarpiui. 
 
Nesunkiai sužeistas žmogus 
 
Sužeistas asmuo, išskyrus žuvusius ar sunkiai sužeistus asmenis. 
 
Nesunkiai sužeisti, pvz., nedidelių pjautinių žaizdų ar sumušimų patyrę asmenys, paprastai 
nepriskiriami sužeistiesiems. 
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A.VII-11 Susidūrimas (traukinių susidūrimas), įskaitant susidūrimus su kliūtimis gabarito 
vartuose 

 
Priekinis arba galinis dviejų traukinių susidūrimas arba (šoninis) traukinio ir kitos traukinio 
dalies susidūrimas ne pakrovos gabarite arba traukinių susidūrimai: 
 
a) judėjimas formuojant traukinį, 
b) su nejudančiais objektais, pvz., apsauginėmis atramomis,  
c) objektais, laikinai esančiais kelyje arba šalia jo (išskyrus pervažas), pvz., akmenimis, 

nuošliaužomis, medžiais, įvairiomis geležinkelio riedmenų, kelių transporto priemonių ir 
mašinų ar įrangos bėgių kelio techninei priežiūrai vykdyti dalimis. 

 

A.VII-12 Nuriedėjimas nuo bėgių 

 
Įvykis, kai bent vienas traukinio ratas nuvažiuoja nuo bėgių. 
 
nuriedįjimass nuo bėgių dėl susidūrimo neįtraukiamas. Tokie eismo įvykiai priskiriami 
susidūrimams. 
 

A.VII-13 Eismo įvykiai geležinkelio pervažose 

 
Eismo įvykis geležinkelio pervažoje, kuriame dalyvauja bent vienas geležinkelio riedmuo arba 
viena ar daugiau pervažą kertančių transporto priemonių, kiti eismo dalyviai, pvz., pėstieji ar 
kiti objektai, laikinai esantys bėgių kelyje arba šalia jo. 
 
- Geležinkelio pervaža. Infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka įrengta kelio ir 

geležinkelio susikirtimo viename lygyje vieta, kuria gali naudotis viešųjų ar privačiųjų kelių 
eismo dalyviai. Neįtraukiami pravažiavimai tarp platformų stoties teritorijoje. 

 
- Kelias. Geležinkelių eismo įvykių statistikos reikmėms kelias apibrėžiamas kaip viešasis 

ar privatusis kelias, gatvė ar greitkelis, įskaitant pėsčiųjų ir dviračių takus. 
 

A.VII-14 Geležinkelių eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo asmuo ir kurie įvyko dėl judančių 
riedmenų 

 
Geležinkelių eismo įvykiai, per kuriuos vienas ar daugiau asmenų buvo partrenkti geležinkelio 
riedmens ar jo dalies, arba prie riedmens pritaisytu objektu ar nuo jo nutrūkusiu objektu. 
Įtraukiami iš geležinkelio riedmens iškritę asmenys ir riedmeniu keliaujantys asmenys, iškritę iš 
riedmens arba patrenkti nepritvirtinto objekto. 
 

A.VII-15 Gaisrai riedmenyse 

 
Gaisrai ir sprogimai geležinkelio riedmenyse (taip pat kroviniuose), įvykę riedmeniui važiuojant 
iš išvykimo stoties į paskirties vietą, taip pat įvykę stovint išvykimo stotyje, atvykimo stotyje ar 
tarpinėse stotelėse bei manevruojant. 
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A.VII-16 Per geležinkelių eismo įvykius nukentėjusių asmenų kategorijos 

 
- Geležinkelių transporto keleivis. Geležinkeliu keliaujantys asmenys, išskyrus traukinio 

brigados narius. 
 

Statistiniai geležinkelių eismo įvykių duomenys apima keleivius, mėginančius įlipti į judantį 
traukinį ar išlipti iš jo.  

 
- Darbuotojai (įtraukiami rangovų darbuotojai ir savisamdžiai rangovai). Darbuotojai, 

įdarbinti su geležinkeliu susijusioms pareigoms ir vykdantys savo profesines pareigas 
eismo įvykio metu. Įtraukiamos traukinio brigados ir darbuotojai, kurių veikla susijusi su 
riedmenų ir infrastruktūros įrenginių tvarkymu. 

 
- Geležinkelio pervažų naudotojai. Asmenys, geležinkelio pervaža kertantys geležinkelio 

liniją bet kokiomis transporto priemonėmis arba pėsčiomis. 
 
- Pašaliniai asmenys geležinkelio zonoje. Draudžiamoje geležinkelio zonoje esantys 

asmenys, išskyrus geležinkelio pervažų naudotojus. 
 

A.VII-17 Su pavojingų krovinių vežimu susiję geležinkelių eismo įvykiai 

 
Eismo įvykis, per kurį buvo arba nebuvo sužeistas asmuo ir apie kurį būtina pranešti pagal 
RID/ADR 1.8.5 skyrių. 
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B.I INFRASTRUKTŪRA 

B.I-01 Kelias 

 
Stabilizuoto grunto susisiekimo linija (važiuojamoji dalis), kurią galima naudoti viešajam 
eismui, visų pirma skirta variklinėms kelių transporto priemonėms, išskyrus geležinkelio kelius 
ir kilimo bei tūpimo takus. 
 
Įtraukiami keliai su danga ir kiti stabilizuoto grunto keliai, pvz., žvyrkeliai. Prie kelių taip pat 
priskiriami tiltai, tuneliai, atraminės konstrukcijos, mazgai, sankryžos ir kelių lygių sankryžos. 
Įtraukiami ir mokami keliai. Dviračių takai neįtraukiami. 
 

B.I-02 Kelias su danga 

 
Kelias, padengtas skaldytais akmenimis (skalda) ir angliavandenių rišikliu arba bitumuotomis 
medžiagomis, betonu ar grindinio akmenimis. 
 

B.I-03 Kelias be dangos 

 
Stabilizuoto grunto kelias, nepadengtas skaldytais akmenimis, angliavandenių rišikliu arba 
bitumuotomis medžiagomis, betonu ar grindinio akmenimis.  
 

B.I-04 Kelių tinklas 

 
Visi tam tikros teritorijos keliai. 
 
Kelių tinklus galima skirstyti pagal paviršių, t. y. į: 
 
a) keliai su danga, 
b) keliai be dangos. 
 

B.I-05 Kelio kategorija 

 
Keliai skirstomi į tris tarptautiniu mastu palyginamus tipus:  
 
a) automagistrales, 
b) per gyvenvietę nutiestus kelius, 
c) kitus kelius (nutiestus ne per gyvenvietę). 
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B.I-06 Automagistralė 

 
Specialiai variklinių transporto priemonių eismui suprojektuotas ir nutiestas kelias, kuris 
neskirtas įvažiuoti į šalia esančias teritorijas arba iš jų išvažiuoti: 
 
a) turi, išskyrus tam tikras vietas ar laikinus atvejus, atskiras dviejų krypčių važiuojamąsias 

dalis, viena nuo kitos atskirtas eismui nepritaikyta skiriamąja juosta arba, išimtiniais 
atvejais, kitomis priemonėmis; 

 
b) viename lygyje nekerta jokio kelio, geležinkelio, tramvajaus kelio ar pėsčiųjų tako; 
 
c) pažymėtas specialiu automagistralės ženklu ir skirtas tam tikrų kategorijų kelių variklinėms 

transporto priemonėms. 
  
Įtraukiamos įvažiavimo į automagistralę ir išvažiavimo iš jos juostos, neatsižvelgiant į ženklų 
pastatymo vietas.  
 
Taip pat įtraukiamos per miesto teritoriją nutiestos automagistralės. 
 

B.I-07 Greitkelis 

 
Specialiai variklinių transporto priemonių eismui nutiestas kelias, kuris nėra skirtas įvažiuoti į 
šalia esančias teritorijas arba iš jų išvažiuoti ir: 
  
a) kuris paprastai neturi atskirų dviejų krypčių eismo važiuojamųjų dalių, 
 
b) į kurį galima įvažiuoti tik per kelių lygių ar valdomas sankryžas, 
 
c) kuris yra pažymėtas specialiu greitkelio ženklu ir skirtas tam tikrų kategorijų kelių 

variklinėms transporto priemonėms, 
 
d) kurio eismo važiuojamojoje dalyje transporto priemonėms draudžiama sustoti ir stovėti.  
 
Įtraukiamos įvažiavimo ir išvažiavimo juostos, neatsižvelgiant į ženklų pastatymo vietas. Taip 
pat įtraukiami per miesto teritoriją nutiesti greitkeliai. 
 

B.I-08 Per gyvenvietę nutiestas kelias –  miesto kelias 

 
Per gyvenvietės teritoriją, kurios įvažiavimo ir išvažiavimo vietos paženklintos ženklais, 
nutiestas kelias. 
 
Per gyvenvietes nutiestuose keliuose greitis dažnai ribojamas iki apytiksliai 50 km/h. 
Neįtraukiamos automagistralės, greitkeliai ir kiti keliai, kuriuose leidžiama važiuoti didesniu 
greičiu ir kurie kerta gyvenvietes, jei tokie keliai nepaženklinti atitinkamais ženklais. Gatvės 
įtraukiamos. 
 

B.I-09 Ne per gyvenvietę nutiestas kelias 

 
Ne per gyvenvietės teritoriją, kurios įvažiavimo ir išvažiavimo vietos paženklintos ženklais, 
nutiestas kelias 
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B.I-10 E kategorijos kelias 

 
Tarptautinis E kategorijos kelių tinklas yra sudarytas iš pagrindinių kelių sistemos, kaip 
nurodyta 1975 m. lapkričio 15 d. Ženevoje sudarytame Europos susitarime dėl pagrindinių 
transporto koridorių ir jo pataisose. 
  
Pagrindiniams keliams ir tarpiniams  keliams (A klasės keliams) priskiriami dviženkliai 
numeriai; kelių atšakoms, susisiekimo keliams ir jungiamiesiems keliams (B klasės keliams) 
priskiriami triženkliai numeriai. 
 

B.I-11 Važiuojamoji kelio dalis 

 
Variklinių kelių transporto priemonių eismui skirta kelio dalis; apatinio ir viršutinio kelio 
sluoksnių kelkraštį sudarančios kelio dalys nėra važiuojamoji kelio dalis; jos nėra skirtos 
nesavaeigių kelių transporto priemonių eismui ar transporto priemonėms statyti net tuo atveju, 
jeigu iškilus pavojui tomis dalimis gali kartais važiuoti variklinės transporto priemonės. 
Važiuojamosios dalies plotis matuojamas statmenai kelio ašiai. 
 

B.I-12 Juosta 

 
Kelių horizontaliojo ženklinimo linijomis pažymėta arba nepažymėta išilginė važiuojamosios 
kelio dalies juosta, kurios pločio pakanka variklinėms transporto priemonėms, išskyrus 
motociklus, važiuoti viena eile. 
 

B.I-13 Autobusų eismo juosta 

 
Kelių horizontaliojo ženklinimo linijomis pažymėta autobusams skirta važiuojamosios kelio 
dalies juosta. 
 
Autobusų eismo juosta gali būti leidžiama važiuoti taksi automobiliams ir kai kuriais atvejais 
automobiliams, kuriuose vežami keli keleiviai. 
 

B.I-14 Tramvajaus linija 

 
Tramvajų (tramvajaus vagonų) eismui skirta iš bėgių poros sudaryta susisiekimo linija. 
 
Taip pat įtraukiamos keliuose, kuriais važinėja kitos variklinės kelių transporto priemonės, ir 
atskirai nuo jų nutiestos tramvajaus linijos.  

 

B.I-15 Dviračių juosta 

 
Kelių horizontaliojo ženklinimo linijomis pažymėta dviračiams skirta važiuojamosios kelio dalies 
juosta. 
 
Mopedams taip pat gali būti leidžiama važiuoti dviračių juosta. 
 

B.I-16 Dviračių takas 

 
Atskiras ir atitinkamai paženklintas dviračiams skirtas kelias ar kelio dalis. Dviračių takas 
konstrukcijomis atskiriamas nuo kitų kelių ar kitų to paties kelio dalių. 
 
Mopedams taip pat gali būti leidžiama važiuoti dviračių taku. 
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B.I-17 Kelio ilgis 

 
Kelio ilgis – tai atstumas nuo kelio pradžios iki kelio pabaigos. 
 
Jei vienos krypties važiuojamoji kelio dalis ilgesnė nei kitos, kelio ilgis skaičiuojamas kaip 
kiekvienos krypties važiuojamosios kelio dalies ilgio nuo pirmojo įvažiavimo taško iki 
paskutiniojo išvažiavimo taško pusių suma. 

B.I-18 Miesto zona 

 
Pagrindinio miesto (gyvenvietės) administracinėse ribose esanti zona.  
 
Miesto zonas galima skirstyti pagal dydį, remiantis gyventojų skaičiumi: 
 
a) nuo 10 000 iki 49 999 – maža, 
b) nuo 50 000 iki 249 999 – vidutinė, 
c) 250 000 arba daugiau – didelė. 
 
Miesto zonos sudaro teritorinius vienetus, kuriuose gyvena daugiau gyventojų, iš kurių 
dauguma, tačiau nebūtinai visi, gyvena gyvenvietėse. B.I-05 punkte apibrėžtoms 
gyvenvietėms galima priskirti kaimus ir kaimo rajonų miestelius. 
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B.II TRANSPORTO ĮRANGA 

B.II.A TRANSPORTO PRIEMONĖS 

B.II.A-01 Kelių transporto priemonė 

 
Ratais važiuojanti ir skirta naudoti kelyje transporto priemonė. 
 

B.II.A-02 Kelių transporto priemonių parkas 

 
Šalyje tam tikrą dieną įregistruotų kelių transporto priemonių, kurioms išduotas leidimas 
važinėti viešajam eismui skirtais keliais, skaičius. 
 
Įtraukiamos kelių transporto priemonės, už kurias kartą per metus nemokami mokesčiai ar 
rinkliavos už leidimą; taip pat įtraukiamos importuotos naudotos transporto priemonės ir kitos 
kelių transporto priemonės, taip apibrėžiamos pagal nacionalinę tvarką. Karinių transporto 
priemonių statistiniai duomenys neturėtų būti teikiami. 
 

B.II.A-03 Nacionalinė kelių transporto priemonė 

 
Duomenis teikiančioje šalyje įregistruota ir jos valstybinio numerio ženklą turinti transporto 
priemonė ar atskirai įregistruota transporto priemonė (tramvajus, troleibusas ir t. t.). 
 
Tam tikroje šalyje, kurioje nėra registruojamos transporto priemonės, nacionalinė transporto 
priemonė – tai toje šalyje mokesčius mokančiam asmeniui ar bendrovei priklausanti arba jos 
nuomojama transporto priemonė. 
 

B.II.A-04 Užsienio šalies kelių transporto priemonė 

 
Ne duomenis teikiančioje šalyje, o kitoje šalyje įregistruota kelių transporto priemonė, turinti tos 
šalies valstybinio numerio ženklą.  
 

B.II.A-05 Dviratis  

 
Dviratė arba daugiau ratų turinti ir paprastai tik ja važiuojančių žmonių raumenų jėga varoma 
(visų pirma, pedalais, svirtimi arba rankenėle) kelių transporto priemonė, pvz., dviratis, triratis, 
keturratis ir neįgaliojo vežimėlis. 
 
Taip pat įtraukiami dviračiai su pagalbiniais maitinimo blokais. 
 

B.II.A-06 Variklinė kelių transporto priemonė 

 
Vienintelį varytuvą – variklį – turinti transporto priemonė, kuria paprastai vežami asmenys ir 
kroviniai arba kelyje velkamos transporto priemonės asmenims ir kroviniams vežti. 
 
Geležinkelio keliais važiuojančių variklinių transporto priemonių statistiniai duomenys 
neteikiami. 
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B.II.A-07 Keleivinė kelių transporto priemonė 

 
Tik arba visų pirma keleiviams (vienam ar daugiau) vežti skirta kelių transporto priemonė. 
 
Keleiviams ir kroviniams vežti skirtos transporto priemonės turėtų būti priskirtos arba 
keleivinėms, arba krovininėms kelių transporto priemonėms, atsižvelgiant į pirminę šių 
transporto priemonių paskirtį, nustatomą pagal jų technines charakteristikas arba kategoriją, 
pagal kurią mokami mokesčiai. 
 

B.II.A-08 Keleivinė variklinė kelių transporto priemonė 

 
Vien arba visų pirma keleiviams (vienam ar daugiau) vežti skirta variklinė kelių transporto 
priemonė. 
 
Įtraukiami: 
 
a) motociklai, 
b) mopedai, 
c) lengvieji automobiliai, 
d) visų pirma keleiviams vežti suprojektuoti ir naudojami furgonai, 
e) taksi automobiliai, 
f) nuomoti skirti automobiliai, 
g) greitosios medicinos pagalbos automobiliai, 
h) autobusai, tolimojo susisiekimo autobusai ir mikroautobusai, 
i) tramvajai; 
j) kemperiai.  
 
Neįtraukiamos lengvosios krovininės transporto priemonės, plg. apibrėžtį BII.A-22. 
 

B.II.A-09 Mopedas 

 
Mažesnio kaip 50 cm3 (3,05 kub. colio) darbinio cilindro tūrio variklį turinti dviratė, triratė arba 
keturratė kelių transporto priemonė, kurios didžiausias leidžiamasis konstrukcinis greitis 
atitinka numatytą nacionaliniuose teisės aktuose. 
 
Įtraukiami registruoti ir neregistruoti naudojami mopedai, neatsižvelgiant į tai, ar jie turi 
valstybinio numerio ženklą. Kai kuriose šalyse ne visi mopedai registruojami. 
 

B.II.A-10 Motociklas 

 
Dviratė, triratė arba keturratė variklinė kelių transporto priemonė, kurios svoris be krovinio nėra 
didesnis kaip 400 kg (900 svarų). Ši sąvoka apima visas transporto priemones, kurių cilindro 
darbinis tūris yra 50 cm3 arba didesnis, ir tas, kurių cilindro darbinis tūris mažesnis kaip 50 
cm3, tačiau jos neatitinka mopedo apibrėžties. 
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B.II.A-11 Lengvasis  automobilis 

 
Keleiviams vežti skirta variklinė kelių transporto priemonė, išskyrus motociklus, kurioje įrengta 
ne daugiau kaip devynios sėdimosios vietos keleiviams (įskaitant skirtą vairuotojui). 
 
Įtraukiami:  
 
a) lengvieji automobiliai, 
b) visų pirma keleiviams vežti suprojektuoti ir naudojami furgonai, 
c) taksi automobiliai, 
d) nuomoti skirti automobiliai, 
e) greitosios medicinos pagalbos automobiliai, 
f) kemperiai. 
 
Neįtraukiamos lengvosios krovininės transporto priemonės, plg. apibrėžtį BII.A-22, taip pat 
ištaigingi tolimojo susisiekimo autobusai ir kitų autobusai, plg. apibrėžtį B.II.A-15, 
mikroautobusai ir tolimojo susisiekimo mikroautobusai, plg. apibrėžtį B.II.A-17. 
 
Terminas „keleivinis automobilis“ apima mikroautomobilius (jiems vairuoti nereikalingas 
leidimas), taksi ir nuomoti skirtus keleivinius automobilius, jeigu juose mažiau kaip dešimt 
sėdimųjų vietų. 
 

B.II.A-12 Taksi automobilis 

 
Keleivinis automobilis, kuriuo suteiktas leidimas teikti nuomos ir vairuotojo paslaugas, 
važiuojant iš anksto nenustatytu maršrutu. 
 
Paprastai taksi automobiliai nuomojami:  
 
a) stabdant juos gatvėje, 
b) pasirenkant automobilį specialioje taksi automobilinių stovėjimo vietoje, 
c) skambinant telefonu ir užsakant jį į tam tikrą vietą. 
 

B.II.A-13 Priekabinis namelis 

 
Varikline transporto priemone tempiama kelių transporto priemonė, skirta naudoti 
apgyvendinti. 
 
Priekabiniai nameliai daugiausia naudojami laisvalaikio reikmėms. Jie nenaudojami prekėms 
ar keleiviams vežti. Neįtraukiami nameliai su integruotomis išlankstomomis palapinėmis. Jie 
priskiriami prie krovininių priekabų.. 
 

B.II.A-14 Tolimojo susisiekimo autobusas, tolimojo susisiekimo mikroautobusas, autobusas arba 
mikroautobusas 

 
Daugiau kaip devynių sėdimųjų vietų (įskaitant skirtą vairuotojui) keleivinė kelių transporto 

priemonė. 
 
Taip pat įtraukiami daugiau kaip devynių sėdimųjų vietų (įskaitant skirtą vairuotojui) 
mikroautobusai ir tolimojo susisiekimo mikroautobusai. 
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B.II.A-15 Autobusas 

 
Keleivinė variklinė kelių transporto priemonė, skirta daugiau nei 24 asmenis (įskaitant 
vairuotoją) vežti, kurioje keleiviai gali ir sėdėti, ir stovėti. 
 
Transporto priemonėse gali būti įrengtos vietos keleiviams stovėti, kad jie galėtų dažnai įlipti ir 
išlipti, arba gali būti sudarytos sąlygos keleiviams stovėti praėjimuose. 
 

B.II.A-16 Tolimojo susisiekimo autobusas 

 
Keleivinė variklinė kelių transporto priemonė, skirta daugiau nei 24 asmenis (įskaitant 
vairuotoją) vežti, kurioje keleiviai gali tik sėdėti.  
 

B.II.A-17 Mikroautobusas, tolimojo susisiekimo mikroautobusas 

 
Keleivinė kelių transporto priemonė, kurioje gali sėdėti ar stovėti 10–23 asmenys (įskaitant 
vairuotoją). 
 
Transporto priemonėse gali būti sudarytos sąlygos keleiviams tik sėdėti arba ir sėdėti, ir 
stovėti. 

B.II.A-18 Troleibusas 

 
Daugiau kaip devynių sėdimųjų vietų (įskaitant skirtą vairuotojui) keleivinė kelių transporto 
priemonė, prijungta prie elektros laidų ir nevažiuojanti bėgiais. 
 
Ši sąvoka apima transporto priemones, kurias galima naudoti kaip troleibusus ar autobusus, jei 
juose įrengtas nuo pagrindinio elektros šaltinio nepriklausomas variklis. 
 

B.II.A-19 Tramvajus (tramvajaus vagonas) 

 
Daugiau kaip devynių sėdimųjų vietų (įskaitant skirtą vairuotojui) keleivinė arba krovininė kelių 
transporto priemonė, skirta keleiviams arba kroviniams vežti, važiuojanti bėgiais ir sujungta su 
elektros laidais arba varoma dyzeliniu varikliu. Tramvajaus kelias paprastai priklauso miesto 
kelių sistemai. 
 

B.II.A-20 Leidžiamas vežti keleivių skaičius tolimojo susisiekimo autobusuose, autobusuose ir 
troleibusuose  

 
Transporto priemonėje, kuria teikiama paslauga, kuriai ta priemonė visų pirma skirta, esančių 
sėdimųjų ir (arba) miegamųjų vietų ir stovimųjų  įskaitant skirtą vairuotojui, skaičius. 
 
Jeigu kyla abejonių, reikėtų atsižvelgti į didžiausią sėdimųjų ir (arba) miegamųjų vietų skaičių. 
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B.II.A-21 Krovininė kelių transporto priemonė 

 
Vien arba visų pirma kroviniams vežti skirta kelių transporto priemonė. 
 
Įtraukiami: 
 
a) Lengvosios krovininės  kelių transporto priemonės, kurių bendras svoris ne didesnis kaip 

3500 kg, skirtos vien ar visų pirma kroviniams vežti, pvz., furgonus ir mažos keliamosios 
galios krovininius automobilius (pikapus), 

b) sunkiosios krovininės kelių transporto priemonės, kurių bendras svoris didesnis kaip 3500 
kg, skirtos vien ar visų pirma kroviniams vežti, 

c) vilkikai, 
d) žemės ūkio traktoriai, kuriems leidžiama važiuoti viešajam eismui skirtais keliais. 
 

B.II.A-22 Lengvoji krovininė kelių transporto priemonė 

 
Vien arba visų pirma kroviniams vežti skirta krovininė kelių transporto priemonė, kurios 
bendras svoris ne didesnis kaip 3500 kg. 
 
Įtraukiami furgonai, skirti ir visų pirma naudojami kroviniams vežti, mažos keliamosios galios 
krovininiai automobiliai (pikapai) ir nedideli sunkvežimiai, kurių bendras svoris ne didesnis kaip 
3500 kg. 
 

B.II.A-23 Sunkioji krovininė kelių transporto priemonė 

 
Vien arba visų pirma kroviniams vežti skirta krovininė kelių transporto priemonė, kurios 
bendras svoris didesnis kaip 3500 kg. 
 

B.II.A-24 Krovininių kelių transporto priemonių kėbulo tipai 

 
Krovininių kelių transporto priemonių klasifikavimas, atsižvelgiant į jų aukštutinių rūšį. 
 
Atsižvelgiama į toliau pateiktą krovininių kelių transporto priemonių kėbulų klasifikaciją:  
 

(1)  įprastas atvirasis kėbulas: 
− dengtas, 
− platforma, 

(2) savivartis, 
(3) automobilinė cisterna: 

− birius piltinius krovinius, 
− skystus piltinius krovinius, 

(4) reguliuojamos temperatūros kėbulas, 
(5) kitas uždaras kėbulas, 
(6) rėminė puspriekabė, skirta konteineriams ir nuimamiems kėbulams vežti, 
(7) kėbulas gyvuliams vežti, 
(8) kiti. 

 

B.II.A-25 Variklinė krovininė kelių transporto priemonė 

 
Bet kokia kroviniams vežti skirta atskira variklinė kelių transporto priemonė (pvz., sunkvežimis) 
arba kelių transporto priemonių junginys (t. y. sunkvežimis su priekaba (-omis) arba kelių 
vilkikas su puspriekabe ir su priekaba ar be jos). 
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B.II.A-26 Sunkvežimis 

 
Vien arba visų pirma kroviniams vežti skirta rėminė variklinė kelių transporto priemonė. 
 

B.II.A-27 Vilkikas 

 
Vien arba visų pirma kitoms kelių transporto priemonėms, neturinčioms atskiro varytuvo 
(dažniausiai puspriekabėms), vilkti skirta variklinė kelių transporto priemonė. 
 
Žemės ūkio traktoriai neįtraukiami. 
 

B.II.A-28 Žemės ūkio traktorius 

 
Vien arba visų pirma žemės ūkio reikmėms skirta variklinė transporto priemonė, kuria 
leidžiama ar neleidžiama važiuoti viešajam eismui skirtais keliais. 

B.II.A-29 Priekaba 

 
Variklinės kelių transporto priemonės velkama krovininė kelių transporto priemonė. 
 
Šiai kategorijai nepriskiriamos žemės priekabos ir priekabiniai nameliai. 
 

B.II.A-30 Žemės ūkio priekaba 

 
Vien arba visų prima žemės ūkio reikmėms skirta priekaba, kurią velka žemės ūkio traktorius ir 
kuriai leidžiama ar neleidžiama važiuoti viešajam eismui skirtais keliais. 
 

B.II.A-31 Puspriekabė 

 
Priekinio tilto neturinti krovininė kelių transporto priemonė, suprojektuota taip, kad dalis 
transporto priemonės ir didelė jos krovinio svorio dalis tektų kelių vilkikui. 
 

B.II.A-32 Sujungta transporto priemonė 

 
Su puspriekabe sujungtas vilkikas. 
 

B.II.A-33 Autotraukinys 

 
Su priekaba sukabinta krovininė variklinė kelių transporto priemonė. 
 
Ši sąvoka apima autotraukinį, prie kurio prikabinta kita priekaba. 
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B.II.A-34 Specialios paskirties variklinė kelių transporto priemonė 

 
Ne keleiviams ar kroviniams vežti, o kitiems tikslams skirta variklinė kelių transporto priemonė. 
 
Šiai kategorijai priskiriama: 
a) ugniagesių transporto priemonės, 
b) mobilieji kranai, 
c) savaeigiai plentvoliai, 
d) metalinių ratų arba vikšriniai buldozeriai, 
e) filmams, radijo ir televizijos transliacijoms rašyti skirtos transporto priemonės, 
f) mobiliosios bibliotekos, 
g) vilkikai sugedusioms transporto priemonėms vilkti, 
h) kitos specialios paskirties variklinė kelių transporto priemonės. 
 

B.II.A-35 Kėlimo galia 

 
Transporto priemonės registravimo šalies kompetentingos institucijos nurodytas didžiausias 
leidžiamasis krovinio svoris. 
 

B.II.A-36 Talpa 

 
Didžiausia transporto priemonės talpa (pvz., matuojama kubiniais metrais) kroviniams vežti. 
 

B.II.A-37 Transporto priemonės kėbulo grindų plotas 

 
Didžiausias transporto priemonės kėbulo grindų plotas (pvz., matuojamas kvadratiniais 
metrais) kroviniams vežti. 
 

B.II.A-38 Bendras transporto priemonės svoris (leidžiama maksimali masė) 

 
Bendras stovinčios ir parengtos eksploatuoti transporto priemonės (ar transporto priemonių 
junginio) svoris, įskaitant jos krovinio svorį, kurį transporto priemonės registravimo šalies 
kompetentinga institucija yra nurodžiusi kaip leidžiamą. 
 
Į šį svorį įtraukiama vairuotojo ir visų asmenų, kuriuos leidžiama vežti transporto priemone, 
svoris. 
 

B.II.A-39 Transporto priemonės amžius 

 
Laikotarpis nuo pirmojo transporto priemonės registravimo, neatsižvelgiant į registravimo šalį. 
 

B.II.A-40 Darbinis cilindrų tūris 

 
Registravimo šalies kompetentingų institucijų nustatytas variklio cilindrų darbinis tūris. 



B. Kelių Transportas  
 

- 52 - 

 

B.II.A-41 Nepakrautos transporto priemonės svoris 

 
Stovinčios ir parengtos eksploatuoti transporto priemonės (ar transporto priemonių junginio) 
svoris, atėmus jos krovinio svorį, nustatytą registravimo šalies kompetentingos institucijos. 
 
Nepakrautos transporto priemonės svoris gali apimti vairuotojo ir degalų svorį, atsižvelgiant į 
nacionalines nuostatas. 

 

B.II.A-42 Variklio energija 

 
Pagrindinė transporto priemonės naudojama variklio energijos rūšis, nustatyta registravimo 
šalies kompetentingų institucijų. 
 
Hibridinių varikių arba dvejopų degalų sistemos transporto priemonių, kurių varikliai pritaikyti 
naudoti daugiau nei vienos rūšies variklio energiją (pvz., suskystintas naftos dujas (SND) ir 
benziną arba elektrą ir dyzeliną, ir t. t.), pagrindinė variklio naudojamos energijos rūšis turėtų 
būti, jei įmanoma, alternatyvieji degalai. 
 

B.II.A-43 Alternatyvieji degalai 

 
Variklio naudojamos energijos rūšys, išskyrus įprastus degalus, benziną ir dyzeliną. 
 
Alternatyvieji degalai – tai taip pat elektra, suskystintos naftos dujos (SND), gamtinės dujos 
(gamtinių dujų kondensatai (GDK) arba suslėgtos gamtinės dujos (SGD), alkoholiai, alkoholių 
ir kitų degalų mišiniai, vandenilis, biodegalai (pvz., biodyzelinas ir t. t.). (Šis sąrašas nėra 
išsamus.) Prie alternatyviųjų degalų nepriskiriamas bešvinis benzinas, pakeistos cheminės 
sudėties benzinas su padidintu deguonies kiekiu arba miesto dyzelinas (su nedideliu sieros 
kiekiu). 
 
 

B.II.A-44 Variklinės transporto priemonės pirmojo registravimo data 

 
Naujos transporto priemonės pirmojo registravimo variklinių transporto priemonių registre data, 
neatsižvelgiant į registro valstybę. 
 
Registravimo data – tai transporto priemonės registravimo variklinių transporto priemonių 
registravimo biure data.  Importuotos naudotos transporto priemonės registravimas nėra 
registravimas pirmą kartą ir turėtų būti priskiriamas pakartotinam registravimui.  
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B.II.B KONTEINERIAI IR PAN. 

B.II.B-01 Krovinio vienetas 

Konteineris, nukeliamasis kėbulas 
 
Jūrų transportui naudojami plokštieji konteineriai (žr. B.II.B-09) priskiriami prie specialios rūšies 
konteinerių. 
 

B.II.B-02 Intermodalinis transporto vienetas IĮTV) 

 
Konteineris, nukeliamasis kėbulas  arba puspriekabė ir (arba) krovininė variklinė kelių 
transporto priemonė, tinkama intermodaliniam transportui.  
 

B.II.B-03 Konteineris 

 
Speciali dėžė kroviniui vežti, sutvirtinta ir tinkama krauti į rietuves, kurią galima perkrauti 
horizontaliai ir vertikaliai. Tikslesnė techninė konteinerio apibrėžtis:  
 
Transporto įrangos priemonė: 
 
a) nuolat naudojama ir pakankamai tvirta, kad būtų tinkama naudoti daug kartų; 
b) specialiai sukonstruota, kad būtų lengviau vežti krovinius vienos arba daugiau rūšių 

transportu neperkraunant tarpiniuose punktuose; 
c) turi įtaisus, kuriais be papildomo paruošimo jas galima kilnoti, visų pirma perkrauti iš 

vienos transporto rūšies į kitą; 
d) sukonstruota taip, kad būtų lengva į ją sukrauti ir iš jos iškrauti krovinius; 
e) tinkama krauti į rietuves; ir 
f) kurios vidaus talpa 1 m3 arba didesnė. 
 
nukeliamieji kėbulai  neįtraukiami.  
 
Jūrų transportui naudojami plokštieji konteineriai neturi vidaus talpos ir todėl neatitinka f punkto 
reikalavimo (žr. B.II.B-09), tačiau jie turėtų būti laikomi specialios rūšies konteineriais, todėl 
įtraukiami į šią apibrėžtį. 
 

B.II.B-04 Konteinerių dydžiai 

 
Pagrindiniai konteinerių dydžiai: 
 
a) 20 pėdų ISO konteineris (ilgis – 20 pėdų, plotis – 8 pėdos); 
b) 40 pėdų ISO konteineris (ilgis – 40 pėdų, plotis – 8 pėdos); 
c) ilgesnis nei 20 pėdų ir trumpesnis nei 40 pėdų ISO konteineris; 
d) ilgesnis nei 40 pėdų ISO konteineris; 
e) labai didelės talpos paaukštintas konteineris (padidintas konteineris);  
f) oro transporto konteineris (vežimo oro transportu reikalavimus atitinkantis konteineris). 
 
Konteineriai paprastai būna 8 pėdų aukščio, tačiau yra ir kitokio aukščio konteinerių.  
Paaukštintų konteinerių aukštis – 9,5 pėdos. Labai didelės talpos paaukštintų konteinerių 
matmenys didesni, nei nustatyta ISO.  Jų ilgis gali būti 45, 48 ir 53 pėdos.  
 a–e punktuose nurodytų dydžių konteineriai laikomi dideliais konteineriais. 
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B.II.B-05 Tuščio konteinerio svoris  

 
Tuščio konteinerio svoris įtraukiamas į visą konteineriuose vežamų prekių svorį; jis taip pat 
vadinamas krovinių svoriu (bruto). Bendrą konteineriuose vežamų krovinių svorį galima 
apskaičiuoti iš bendro svorio (bruto) atėmus tuščio konteinerio svorį ir atvirkščiai. Jei 
informacijos apie tuščio konteinerio svorį nėra, jį galima apskaičiuoti pagal toliau pateikiamus 
apytikslius duomenis. 
 
Apytikslis tuščio konteinerio svoris: 
 
a) 20 pėdų ISO konteinerio –     2,3 tonos. 
b) 40 pėdų ISO konteinerio –     3,7 tonos. 
c) ilgesnio nei 20 pėdų ir trumpesnio nei 40 pėdų    3,0 tonos. 
d) ilgesnio nei 40 pėdų ISO konteinerio     4,7 tonos. 
 

B.II.B-06 Konteinerių tipai 

 
Pagrindinės konteinerių rūšys pagal krovinių konteinerių ISO standartų vadovą: 
 
1.  Bendrosios paskirties konteineriai, 
 
2.  Specialiosios paskirties konteineriai: 

- uždaras vėdinamas konteineris; 
- konteineris be stogo; 
- platforminis konteineris be šoninių sienelių; 
- platforminis konteineris be šoninių sienelių visa aukštutine konstrukcija; 
- platforminis konteineris be šoninių sienelių su ne visa aukštutine konstrukcija ir 
stacionariomis galinėmis sienelėmis; 
- platforminis konteineris be šoninių sienelių su ne visa aukštutine konstrukcija ir 
atlenkiamomis galinėmis sienelėmis;  
- platforma (konteineris). 

 
3.  Specialiosios paskirties krovinių konteineriai: 

- nuolatinį šilumos režimą užtikrinantis konteineris; 
- izoterminis konteineris; 
- šaldomasis konteineris (naudojamas vienkartinis aušalas); 
- mechaniškai šaldomas konteineris; 
- šildomasis konteineris; 
- šaldomasis ir šildomasis konteineris; 
- konteinerinė cisterna; 
- sausų birių krovinių konteineris; 
- kitiems kroviniams (pvz., automobiliams, gyvuliams ir kt.) vežti skirti konteineriai; ir 
- vežimo oro transportu konteineris. 

 

B.II.B-07 Dvidešimties pėdų vieneto ekvivalentas (TEU) 

 
Statistinis vienetas, pagrįstas 20 pėdų (6,10 m) ilgio ISO konteinerių matmenimis, naudojamas 
įvairios talpos konteineriams matuoti ir konteinervežių arba terminalų krovumui apibūdinti. 20 
pėdų ilgio ISO konteineris atitinka 1 TEU.  
 
40 pėdų ilgio ISO konteineris atitinka 2 TEU. 
Vienas 20–40 pėdų ilgio konteineris atitinka 1,5 TEU. 
Vienas ilgesnis nei 40 pėdų konteineris atitinka 2,25 TEU. 
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B.II.B-08 Nukeliamasis kėbulas 

 
Krovinių vežimo vienetas, pritaikyta prie kelių transporto priemonės matmenų ir turinti įtaisus, 
kuriais šią priemonę galima perkelti iš vienos rūšies transporto ant kitą, paprastai kelių ir 
geležinkelių.   
 
Šių vienetų konstrukcija iš pradžių nebuvo pritaikyta tam, kad juos būtų galima krauti vienus 
ant kitų, jei jie visiškai pripildyti arba keliamis už viršutinės dalies. Dabar daugelį tokių vienetų 
galima taip krauti, bet ne taip paprastai kaip konteinerius. Pagrindinis bruožas, skiriantis juos 
nuo konteinerių, – jie pritaikyti prie kelių transporto priemonės matmenų. Norint naudoti tokius 
vienetus geležinkelių transportui, būtinas Tarptautinės geležinkelių sąjungos (TGS) 
patvirtinimas. Kai kuriuose nukeliamasiuose kėbuluose įtaisytos atlenkiamosios kojelės, ant 
kurių kėbulas stovi, kai nuimamas nuo transporto priemonės. 

B.II.B-09 Platforma, 

 
Krovininė platforma be aukštutinės konstrukcijos, kurios ilgis ir plotis atitinka konteinerio 
pagrindo ilgį ir plotį, ir kurioje įrengtos kampinės viršutinės ir apatinės jungiamosios detalės. 
 
Šis terminas – tai alternatyvus specialios paskirties konteinerių – t. y. konteinerių platformų ir 
nerėminių konteinerių platformų – rūšių pavadinimas. 
 

B.II.B-10 Padėklas 

 
Krovinių kėlimui ir krovimui į rietuves palengvinti skirta aukšta platforma.  
 
Padėklai paprastai gaminami iš medžio ir yra standartinių matmenų: 
1000 mm X 1200 mm (ISO) ir 800 mm X 1200 mm (CEN). 
 

B.II.B-11 Dėžė, konteineris ar padėklas su ratais 

 
Nedidelis, į rietuves nekraunamas, paprastai dėžės formos krovimo vienetas su ratais krovinių 
krovimui ir iškrovimui lengvinti.  
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B.III ĮMONĖS, EKONOMINĖS VEIKLOS REZULTATAI IR UŽIMTUMAS 

B.III-01 Vežimas samdos pagrindais arba už atlygį 

 
Asmenų ar prekių vežimas už užmokestį. 
 

B.III-02 Vežimas savo sąskaita 

 
Vežimas ne samdos pagrindais ir ne už atlygį. 
 
Šis vežimas – tai pačios įmonės darbuotojų arba jai priklausančio krovinio vežimas, 
neatliekant susijusių finansinių operacijų. Nors atskiri asmenys gali teikti tokias paslaugas, jų ši 
sąvoka neapima. 
 

B.III-03 Įmonė 

 
Institucinis vienetas arba mažiausias institucinių vienetų junginys, apimantis ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuojantis visas funkcijas, būtinas to vieneto ar jų junginio gamybinei veiklai 
vykdyti. 
 
Įmonei keliamas reikalavimas, kad būtų vienas savininkas arba kontroliuojanti organizacija. 
Tačiau įmonė gali vykdyti įvairių rūšių veiklą arba būti įsisteigusi keliose vietose. 
 

B.III-04 Vežimo kelių transportu įmonė 

 
Įmonė, kuri vienoje arba keliose vietose vykdo veiklą, teikia vežimo kelių transportu paslaugas 
ir kurios pagrindinė veikla atsižvelgiant į pridėtinę vertę – vežimas kelių transportu. 
 
Atsižvelgiant į veiklos klasifikatorius nustatomos toliau pateiktos klasės: 
 
− ISIC 4 red.1: 49 skyrius, 492 grupė. Kitas sausumos transportas; 

− 4921 klasė. Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu; 
− 4922 klasė. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas; 
− 4923 klasė. Krovininis kelių transportas; 

 
− EVRK 2 red.2: 49 skyrius, 49.3 grupė. Kitas keleivinis sausumos transportas; 

− 49.31 klasė. Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu; 
− 49.32 klasė. Taksi veikla; 
− 49.39 klasė. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas; 

 
− EVRK 2 red.: 49 skyrius, 49.4 grupė. Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla; 

− 49.41 klasė. Krovininis kelių transportas; 
− 49.42 klasė. Perkraustymo veikla. 

Statistiniai duomenys teikiami ir apie tas įmones, kurios nesamdo apmokamų darbuotojų. 
Duomenys turėtų būti teikiami tik apie tuos vienetus, kurie per ataskaitinį laikotarpį iš tikrųjų 
vykdė veiklą. Statistiniai duomenys apie neveikiančius arba veiklos dar nepradėjusius vienetus 
neteikiami. 

                                                
1 ISIC 4 red. – Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Jungtinių Tautų 
Organizacijos statistikos skyrius. 
2 EVRK 2 red. – Statistinis Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Oficialusis leidinys, Nr. L 393, 
2006 m. gruodžio 30 d.. 
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B.III-05 Keleivių vežimo kelių transportu įmonė 

 
Vežimo kelių transportu įmonė, kuri siūlo ir teikia vieno arba daugiau asmenų (keleivių), be 
vairuotojo, vežimo paslaugas ir kurios pagrindinė veikla vežimo kelių transportu srityje pagal 
pridėtinę vertę – keleivių vežimas kelių transportu. 
 

B.III-06 Krovinių vežimo kelių transportu įmonė 

 
Vežimo kelių transportu įmonė, kuri siūlo ir teikia krovinių vežimo paslaugas ir kurios 
pagrindinė veikla vežimo kelių transportu srityje pagal pridėtinę vertę – krovinių vežimas kelių 
transportu. 
 

B.III-07 Miesto keleivių vežimo kelių transportu įmonė 

 
Keleivių vežimo kelių transportu įmonė miesto teritorijoje, kuri dideliuose miestuose arba 
panašiose vietovėse pagal tvarkaraštį ar ne pagal tvarkaraštį teikia vežimo paslaugas vienoje 
arba keliose gyvenvietėse ir kurios pagrindinė keleivių vežimo kelių transportu srities pagal 
veikla pridėtinę vertę – miesto keleivių vežimas kelių transportu. 
 

B.III-08 Valstybės vežimo kelių transportu įmonė 

 
Vežimo kelių transportu įmonė, kurios pagrindinė akcininkė (daugiau kaip 50 % kapitalo) yra 
valstybė arba valstybinės institucijos ir jų įmonės. 
 

B.III-09 Užimtumas 

 
Užimtumas – vidutinis tam tikrą laikotarpį kelių transporto įmonėje dirbančių žmonių (įskaitant 
dirbančius savininkus, reguliariai įmonėje dirbančius dalininkus ir šeimoje be užmokesčio 
dirbančius žmones) ir ne toje įmonėje dirbančių, tačiau jai priklausančių žmonių, kuriems ta 
įmonė tiesiogiai moka atlyginimą, skaičius. 
 
Užimtumo duomenis galima skirstyti taip: 
 
a) vairuotojai, 
b) transporto priemonių mechanikai, 
c) sandėlių darbuotojai, 
d) transporto priemonių valdymas 
e) kiti biuro darbuotojai. 

 

B.III-10 Apyvarta 

 
Bendra suma, dėl kurios per ataskaitinį laikotarpį kelių transporto įmonė pateikė sąskaitas 
faktūras. Ši suma atitinka rinkoje parduotų prekių kiekį ir trečiosioms šalims suteiktas 
paslaugas. Apyvartai priskiriamos „kitos veiklos pajamos“, pvz., pajamos iš koncesijų, 
frančizės sutarčių, patentų, prekių ženklų ir panašaus turto. Apyvartai taip pat priskiriami visi 
kiti prekių ar paslaugų, kurių sąskaitas faktūras įmonė pateikė klientams, muitai ir mokesčiai, 
išskyrus PVM. Be to, apyvartai priskiriami visi kiti mokesčiai klientams. Kainų sumažinimas, 
grąžinamosios išmokos ir nuolaidos, išskyrus nuolaidas, suteiktas parduodant už grynuosius 
pinigus, turi būti išskaityti. 
 
Apyvartai priskiriama tik įprasta veikla, todėl į ją neįtraukiamas  ilgalaikio turto pardavimas. 
Taip pat neįtraukiamos veiklai vykdyti valdžios institucijų suteiktos subsidijos. 
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B.III-11 Investicinės išlaidos keliams 

 
Išlaidos naujiems keliams tiesti ir eksploatuojamiems keliams plėsti, įskaitant kelių 
rekonstrukciją, atnaujinimą ir esminį remontą. 
 

B.III-12 Investicijos į kelių transporto priemones 

 
Išlaidos kelių transporto priemonėms pirkti. 

 

B.III-13 Išlaidos kelių priežiūros darbams 

 
Išlaidos tinkamai kelių eksploatacijai užtikrinti. 
 
Šioms išlaidoms priskiriamos išlaidos kelių priežiūrai, kelio dangos duobių taisymui ir 
einamajam remontui (su važiuojamosios dalies dėvimuoju sluoksniu ir šalikelėmis susiję 
darbai ir t. t.). 

 

B.III-14 Kelių transporto priemonių techninės priežiūros išlaidos 

 
Išlaidos kelių transporto priemonių eksploatavimui užtikrinti. 
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B.IV EISMAS 

B.IV-01 Kelių transporto priemonių eismas 

 
Bet koks kelių transporto priemonių judėjimas tam tikru tinklu. 
 
Jeigu kelių transporto priemonė vežama kita transporto priemone, atsižvelgiama tik į 
vežančiosios transporto priemonės važiavimą (aktyvusis režimas). 

 

B.IV-02 Kelių transporto priemonių eismas šalies teritorijoje 

 
Bet koks kelių transporto priemonių važiavimas šalies teritorija, neatsižvelgiant į tai, kurioje 
šalyje tos kelių transporto priemonės registruotos. 

 

B.IV-03 Tuščių kelių transporto priemonių eismas 

 
Bet koks kelių transporto priemonės važiavimas, kai jos krovinio bendras svoris (bruto), 
įskaitant įrangą, pvz., konteinerius, gabenamąsias talpyklas ir padėklus, yra lygi nuliui. Taip 
pat bet koks   tolimojo susisiekimo autobusų, autobusų, troleibusų ir tramvajų važiavimas be 
keleivių. 
 
Jeigu kelių transporto priemonė veža tuščią įrangą, pvz., konteinerius nukėliamuosius kėbulus 
ir padėklus, tas važiavimas nelaikomas tuščios transporto priemonės reisu. 

 

B.IV-04 Miesto keliais eismas 

 
Kelių transporto priemonių eismas miesto zonoje. 
 
Jeigu reiso metu palyginti nedidelis atstumas važiuojamas miesto keliais, važiavimas ta kelio 
atkarpa nelaikomas miesto kelių eismu. 

 

B.IV-05 Per gyvenvietę nutiestų kelių eismas 

 
Eismas per gyvenvietę nutiestais keliais. 

 

B.IV-06 Kelių transporto priemonės reisas 

 
Kelių transporto priemonės važiavimas iš nurodyto pradinio taško į nurodytą paskirties tašką. 
 
Reisą galima skirstyti į tam tikras atkarpas arba etapus. 

 

B.IV-07 Transporto priemonės rida 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis variklinės kelių transporto priemonės nuvažiuotą vieną 
kilometrą. 
 
Nurodytinas iš tikrųjų nuvažiuotas atstumas. Į jį įtraukiamas tuščios variklinės kelių transporto 
priemonės važiavimas. Iš vilkiko su puspriekabe arba sunkvežimio su priekaba sudaryti 
junginiai laikomi viena transporto priemone. 
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B.IV-08 Kelių transporto priemonės įvažiavimas į šalį 

 
Pakrautos arba tuščios variklinės kelių transporto priemonės įvažiavimas keliu į šalį. 
 
Jeigu variklinė kelių transporto priemonė įvažiuoja į šalį kitos rūšies transportu, laikoma, kad į 
tą šalį įvažiavo tik aktyviojo režimo kelių transporto priemonė. 
 

B.IV-09 Kelių transporto priemonės išvažiavimas iš šalies 

 
Pakrautos arba tuščios variklinės kelių transporto priemonės išvažiavimas keliu iš šalies. 
 
Jeigu variklinė kelių transporto priemonė išvažiuoja iš šalies kitos rūšies transportu, laikoma, 
kad iš tos šalies išvažiavo tik aktyviojo režimo kelių transporto priemonė. 
 

B.IV-10 Kelių transporto priemonės tranzitas 

 
Pakrautos arba tuščios variklinės kelių transporto priemonės įvažiavimas į šalį arba 
išvažiavimas iš jos skirtingose vietose bet kokia transporto priemone, jeigu visas reisas šalyje 
buvo atliktas keliu ir jeigu ta kelių transporto priemonė šalyje nebuvo nei pakrauta, nei iškrauta. 
 
Priskiriamos variklinės kelių transporto priemonės, kurios tos šalies pasienyje buvo iškrautos iš 
kitos transporto rūšies   arba kurios toje vietoje buvo pakrautos į kitą rūšies transporto. 
 

B.IV-11 Vidutinis dienos eismo srautas per metus 

 
Vidutinis transporto priemonių, pravažiuojančių pro nustatytą kelių tinklo vietą, skaičius.  
 
Skaičiuoti galima rankiniu būdu arba automatiškai, nuosekliai arba tam tikrais laikotarpiais. 
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B.V VEŽIMO MATAVIMO VIENETAI 

B.V-01 Vežimas kelių transportu 

 
Visas krovinių ir (arba) keleivių vežimas kelių transporto priemonėmis tam tikru kelių tinklu. 
 
Jeigu kelių transporto priemonė vežama kita transporto priemone, atsižvelgiama tik į 
vežančiosios transporto priemonės važiavimą (aktyvusis režimas). 
 

B.V-02 Nacionalinis vežimas kelių transportu 

 
Vežimas kelių transportu tarp dviejų toje pačioje šalyje esančių vietų (pakrovimo arba keleivių 
įlipimo ir iškrovimo arba keleivių išlipimo vietų), neatsižvelgiant į tai, kurioje šalyje kelių 
transporto priemonė registruota. Taip pat gali būti įtraukiamas tranzitas per kitą šalį. 
 
Priekabos arba puspriekabės nukabinimas nuo variklinės kelių transporto priemonės ir 
priekabos arba puspriekabės prikabinimas prie kitos variklinės kelių transporto priemonės 
laikomi priekabos arba puspriekabės prekių iškrovimu ir pakrovimu. 
 

B.V-03 Kabotažinis vežimas kelių transportu 

  
Vežimas kelių transportu ne registravimo šalyje, vykdomas varikline kelių transporto priemone, 
registruota duomenis teikiančioje šalyje. 
 

B.V-04 Tarptautinis vežimas kelių transportu 

 
Vežimas kelių transportu iš pakrovimo (įlipimo) ar iškrovimo (išlipinimo) vietos duomenis 
teikiančioje šalyje į pakrovimo (įlipimo) ar iškrovimo (išlipinimo) vietą kitoje šalyje.  

 
Tarptautinis vežimas kelių transportu gali apimti tranzitą per vieną arba daugiau šalių. 
 

B.V-05 Vežimas tarp kitų šalių 

 
Vežimas vienoje šalyje registruota varikline kelių transporto priemone iš pakrovimo ar įlipimo 
vietos kitoje šalyje į iškrovimo arba išlipinimo vietą trečioje šalyje. 
 
Toks vežimas kelių transportu gali apimti tranzitą per vieną arba daugiau šalių. 
 

B.V-06 Tranzitas kelių transportu 

 
Vežimas kelių transportu per šalį iš vienos vietos į kitą (iš pakrovimo vietos į iškrovimo vietą), 
kurios abi yra kitoje šalyje arba kitose šalyse, jeigu visą reisą važiuojama tik kelių transportu ir 
jeigu toje šalyje krovinys nei pakraunamas, nei iškraunamas. 
 
Priskiriamos variklinės kelių transporto priemonės, kurios tos šalies pasienyje buvo iškrautos iš 
kitos transporto rūšies   arba kurios toje vietoje buvo pakrautos į kitą rūšies transporto. 
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B.V-07 Vežimas miesto keliais 

 
Vežimas miesto keliais arba tramvajų bėgiais 
 
Tik daugiausia arba vien miesto keliais atliekamas vežimas laikomas vežimu miesto keliais. 
 

B.V-08 Kelių transporto priemonės keleivis 

 
Kelių transporto priemone važiuojantis asmuo. Keleivinių automobilių vairuotojai, išskyrus taksi 
automobilių vairuotojus, laikomi keleiviais. Aptarnaujantys miesto autobusų, tolimojo 
susisiekimo autobusų, troleibusų, tramvajų ir krovininių kelių transporto priemonių darbuotojai 
nėra keleiviai. 
 

B.V-09 Kelių transporto priemonės keleivio kilometras 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vieno keleivio vežimą kelių transportu vieną kilometrą. 
 
Atsižvelgiama į keleivio iš tikrųjų nuvažiuotą atstumą. 
 

B.V-10 Kelių transporto priemonės keleivio kelionė 

 
Kelių transportu vežamų keleivių įlipimo ir išlipimo vietos junginys.  
 
Keleivio persėdimas iš vienos transporto priemonės tiesiai į kitą tokią pat transporto priemonę, 
neatsižvelgiant į įmonę, nėra keleivio išlipimas ar įlipimas. Jei persėdant kuriuo nors metu 
naudojamos kitos transporto rūšys, tai yra išlipimas iš transporto priemonės, po kurio įlipama į 
kitą transporto priemonę. 
 

B.V-11 Viešasis kelių transportas 

 
Viešajam kelių transportui priskiriamas keleivinis autobusų ar tramvajų transportas, kuriuo 
teikiamos reguliariojo susisiekimo paslaugos, neatsižvelgiant į tai, ar paslaugos teikiamos 
privačios įmonės, ar valstybės.  

B.V-12 Viešojo kelių transporto priemonės keleivio kelionė 

 
Autobusu ar tramvajumi vežamų keleivių įlipimo ir išlipimo vietos junginys.  
 
Keleivio persėdimas iš vienos transporto priemonės tiesiai į kitą tokią pat transporto priemonę, 
neatsižvelgiant į įmonę, nėra keleivio išlipimas ar įlipimas. Jei persėdant kuriuo nors metu 
naudojamos kitos transporto rūšys, tai yra išlipimas iš transporto priemonės, po kurio įlipama į 
kitą transporto priemonę.  
 

B.V-13 Kelių transporto keleivis, įlipęs į viešojo kelių transporto priemonę 

 
Į kelių transporto priemonę įlipęs ir ja važiuojantis keleivis. 
 
Keleivio persėdimas iš vienos transporto priemonės tiesiai į kitą tokią pat transporto priemonę, 
neatsižvelgiant į įmonę, nėra, jei įmanoma, keleivio išlipimas ar įlipimas. Jei persėdant kuriuo 
nors metu naudojamos kitos transporto rūšys, tai yra išlipimas iš transporto priemonės, po 
kurio įlipama į kitą transporto priemonę.  
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B.V-14 Kelių transporto keleivis, išlipęs iš viešojo kelių transporto priemonės 

 
Kelių transporto priemone vežtas keleivis, kuris išlipo iš tos transporto priemonės. 
 
Keleivio persėdimas iš vienos transporto priemonės tiesiai į kitą tokią pat transporto priemonę, 
neatsižvelgiant į įmonę, nėra, jei įmanoma, keleivio išlipimas ar įlipimas. Jei persėdant kuriuo 
nors metu naudojamos kitos transporto rūšys, tai yra išlipimas iš transporto priemonės, po 
kurio įlipama į kitą transporto priemonę. 
 

B.V-15 Keleivinio kelių transporto jungtis 

 
Kelių transportu vežamų keleivių įlipimo ir išlipimo vietos junginys, neatsižvelgiant į maršrutą. 
 
Vietos yra nustatytos pagal tarptautines klasifikavimo sistemas, pvz., NUTS (Teritorinių vienetų 
statistinė nomenklatūra, Eurostatas). 
 

B.V-16 Įlipimo vieta 

 
Įlipimo vieta – vieta, kurioje keleivis įsėda į jį vežsiančią kelių transporto priemonę. 
 
Keleivio persėdimas iš vienos transporto priemonės tiesiai į kitą tokią pat transporto priemonę, 
neatsižvelgiant į įmonę, nėra, jei įmanoma, keleivio išlipimas ar įlipimas. Jei persėdant kuriuo 
nors metu naudojamos kitos transporto rūšys, tai yra išlipimas iš transporto priemonės, po 
kurio įlipama į kitą transporto priemonę. 
 

B.V-17 Išlipimo vieta 

 
Išlipimo vieta – vieta, kurioje keleivis išlipa iš jį vežusios kelių transporto priemonės. 
 
Keleivio persėdimas iš vienos transporto priemonės tiesiai į kitą tokią pat transporto priemonę, 
neatsižvelgiant į įmonę, nėra, jei įmanoma, keleivio išlipimas ar įlipimas. Jei persėdant kuriuo 
nors metu naudojamos kitos transporto rūšys, tai yra išlipimas iš transporto priemonės, po 
kurio įlipama į kitą transporto priemonę. 
 

B.V-18 Kelių transportu vežami kroviniai 

 
Visi krovininėmis kelių transporto priemonėmis vežami kroviniai. 
 
Kelių transporto priemonėmis vežami kroviniai – tai taip pat visa pakuotė ir įranga, pvz., 
konteineriai, nukeliamieji kėbulai arba padėklai. 

 

B.V-19 Bendrasis krovinių svoris (bruto) 

 
Bendrasis vežamų krovinių, visos pakuotės ir tuščios krovinio vieneto taros (pvz., konteinerių, 
nukeliamųjų kėbulų ir padėklų) svoris. 
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B.V-20 Bendras krovinių svoris 

 
Bendras vežamų krovinių ir visos pakuotės svoris, išskyrus tuščios krovinio vieneto taros (pvz., 
krovininių konteinerių, nukeliamųjų kėbulų ir padėklų), svorio. 

 
 

B.V-21 Tuščios taros svoris  

 
Krovinio vieneto (pvz., konteinerių, nukelamųjų kėbulų  ir padėklų) svoris be krovinio. 
 

B.V-22 Kelių transporto tonkilometris 

 
Krovinių vežimo matavimo vienetas, atitinkantis vienos tonos vežimą keliu vieną kilometrą. 
 
Atsižvelgiama į iš tikrųjų nuvažiuotą atstumą. 

 

B.V-23 Kelių transporto TEU kilometras 

 
Konteinerio vežimo matavimo vienetas, atitinkantis vieno TEU vežimą keliu vieną kilometrą. 
 
Atsižvelgiama į iš tikrųjų nuvažiuotą atstumą. 
 

B.V-24 Vežamų prekių rūšys 

 
Vežamas prekes galima skirstyti į įvairių rūšių krovinius.  
 
Klasifikavimo sistemų pavyzdžiai: 2007 m. NST (Transporto statistikos standartinė prekių 
nomenklatūra), kuria keičiama CSTE (Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos 
(JT/EEK) Prekių vežimo Europoje statistinis klasifikatorius) nomenklatūra ir NST/R (pataisyta 
Eurostato Transporto statistikos standartinė prekių nomenklatūra). 
 

B.V-25 Vežamų krovinių rūšys 

 
Vežamus krovinius galima skirstyti pagal JTO EEK 1986 m. kovo mėn. Ženevoje priimtą 
rekomendaciją Nr. 21 „Krovinių, pakuočių ir pakavimo medžiagų rūšių kodai“. Kroviniai 
skirstomi į šias klases: 
 
- skystus piltinius krovinius, 
- birius piltinius krovinius, 
- didelius krovininius konteinerius, 
- kitus krovininius konteinerius, 
- ant padėklų sukrautus krovinius, 
- stropuotus krovinius, 
- judrius savaeigius vienetus, 
- kitus judrius vienetus, 
- kitų rūšių krovinius. 
 



B. Kelių Transportas  
 

- 65 - 

B.V-26 Pavojingi kroviniai 

 
Keliu vežamų pavojingų krovinių klasės nustatytos penkioliktame pataisytame JTO 
rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo leidime (Ženeva, 2007 m.). 
 
- Sprogstamosios medžiagos 
- 2 klasė. Dujos 
- 3 klasė.  Liepsnieji skysčiai 
- 4 klasė.  Degios kietosios medžiagos; autoreaktingos medžiagos ir kietos 

desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos, savaime užsidegančios 
medžiagos; medžiagos, kurios liesdamosi  su vandeniu išskiria 
liepsniąsias dujas 

- 5 klasė.  Oksiduojančios medžiagos ir organiniai peroksidai 
- 6 klasė.  Toksiškos ir infekcinės medžiagos 
- 7 klasė.  Radioaktyviosios medžiagos 
- 8 klasė.  Ėsdinančiosios medžiagos 
- 9 klasė.  Įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai 
 
 

B.V-27 Pakrauti kroviniai 

 
Į kelių transporto priemonę pakrauti ir keliu vežami kroviniai. 
 
Krovinio perkrovimas iš vienos krovininės kelių transporto priemonės į kitą arba kelių vilkiko 
pakeitimas laikomi pakrovimu, jeigu prieš tai krovinys buvo iškrautas iš kitos kelių transporto 
priemonės. 
 

B.V-28 Iškrauti kroviniai 

 
Iš kelių transporto priemonės iškrauti kroviniai juos atvežus kelių transportu.  
 
Krovinio perkrovimas iš vienos krovininės kelių transporto priemonės į kitą arba kelių vilkiko 
pakeitimas laikomi iškrovimu, jeigu prieš tai krovinys buvo pakrautas į kitą kelių transporto 
priemonę. 
 

B.V-29  Iš šalies kelių transportu išvežti kroviniai (išskyrus krovinius, kurie kelių 
transportu per šalį vežami tranzitu) 

 
Kroviniai, kurie šalyje buvo pakrauti į kelių transporto priemonę, kelių transportu buvo išvežti iš 
šalies ir buvo iškrauti kitoje šalyje. 
 

B.V-30 Į šalį kelių transportu įvežti kroviniai (išskyrus krovinius, kurie kelių transportu per šalį 
vežami tranzitu) 

 
Kroviniai, kurie kitoje šalyje buvo pakrauti į kelių transporto priemonę, kelių transportu buvo 
įvežti į šalį ir buvo iškrauti joje. 
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B.V-31 Kelių transportu vežami tranzitiniai kroviniai 

 
Kroviniai, kurie kelių transportu buvo įvežti į šalį ir išvežti iš šalies, per pastarąją pervežus ta 
pačia krovinine kelių transporto priemone, per kitą nei įvežimo vietą. 
 
Krovinio perkrovimas iš vieno krovininės kelių transporto priemonės į kitą arba vilkiko 
pakeitimas laikomi krovinio pakrovimu arba iškrovimu. 
 

B.V-32 Krovinių vežimo kelių transportu jungtis 

 
Kelių transportu vežamų krovinių pakrovimo ir iškrovimo vietų junginys, atsižvelgiant į 
maršrutą, kuriuo važiuojama. 
 
Vietos yra nustatytos pagal tarptautines klasifikavimo sistemas, pvz., NUTS (Teritorinių vienetų 
statistinė nomenklatūra, Eurostatas).  
 

B.V-33 Pakrovimo vieta 

 
Pakrovimo vieta – tai krovinių krovimo į variklinę krovininę transporto priemonę arba vilkiko 
pakeitimo vieta. 
 

B.V-34 Iškrovimo vieta 

 
Iškrovimo vieta – tai krovinių iškrovimo iš variklinės krovininės kelių transporto priemonės arba 
vilkiko pakeitimo vieta. 

 

B.V-35 Transporto talpumo naudojimas 

 
Transporto talpumo naudojimo rodiklis. 
 
Rodiklius galima apskaičiuoti kaip iš tikrųjų vežtų krovinių kiekį ar keleivių skaičių, išreikštą 
procentine transporto priemonės talpumo, matuojamo pagal svorį, talpą, kėbulo plotą ar 
leidžiamą sėdinčių ar stovinčių keleivių skaičių (kaip apibrėžta B.II.A-20, B.II.A-35 and B.II.A-
36 ), dalimi.  
 
Atsižvelgiant į atstumą, kuriuo vežami kroviniai ar keleiviai, ir laipsnišką iškrovimą kelionės 
metu, galima apskaičiuoti alternatyvų rodiklį – tikrąjį transporto našumą, išreikštą procentine 
didžiausio galimo transporto našumo, pasiekto per iš tikrųjų atliktus reisus, dalimi.  
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B.VI ENERGIJOS VARTOJIMAS 

B.VI-01 Kelių transporto suvartojama energija 

 
Galutinis variklinių kelių transporto priemonių suvartotos energijos kiekis. 
 
Įtraukiama energija, panaudota transporto priemonei varyti, taip pat kelti transporto priemonėje 
įmontuotu kranu, apšvietimui, šildymui ir kitokiam patogumui užtikrinti transporto priemonėje 
esančiomis priemonėmis. Taip pat įtraukiama nepakrautų transporto priemonių galutinė 
suvartota energija. 
 

B.VI-02 Tona naftos ekvivalentu (TNE) 

 
Suvartotos energijos matavimo vienetas: 1 TNE = 0,041868 TJ. 
 
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) 1991 m. yra nustačiusi šiuos perskaičiavimo 
koeficientus: 
- automobilinis benzinas  1,070 
- gazolis, dyzelinas  1,035 
- mazutas   0,960 
- suskystintos naftos dujos 1,130 
- gamtinės dujos  0,917 
  
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) yra nustačiusi šį elektros energijos perskaičiavimo 
koeficientą 1 TWh = 0,086 Mtne. 

B.VI-03 Džaulis 

Suvartotos energijos matavimo vienetas: 
1 teradžaulis = 1012 J = 2,78 x 105 kWh, 
1 teradžaulis = 23,88459 TNE. 
 

B.VI-04 Automobilinis benzinas 

 
Vidaus degimo varikliuose, išskyrus orlaivių variklius, naudojamos lengvosios 
angliavandenilinės naftos frakcijos. 
 
Automobilinis benzinas distiliuojamas esant 35–215°C temperatūrai ir naudojamas kaip 
kibirkštinio uždegimo sausumos variklių degalai.  Automobiliniame benzine gali būti priedų, 
oksigenatų ir antidetonacinių priedų, taip pat švino junginių, kaip antai TEL (tetratilšvino) ir 
TML (tetrametilšvino). 
Šilumingumas  44.8 TJ/1000 t. 
 

B.VI-05 Gazolis, dyzelinas (skystas kuras) 

 
Naftos produktas, gaunamas iš sunkiausios frakcijos atmosferos slėgyje distiliuojant žalią 
naftą. 
 
Viena iš gazolio ar dyzelino sudedamųjų dalių – tai iš distiliavimo atmosferos slėgyje likučių 
pakartotinio vakuuminio distiliavimo metu gautas sunkusis gazolis. Gazolis ar dyzelinas 
distiliuojami esant 200–380°C temperatūrai, mažiau kaip 65 % tūrio esant 250°C, įskaitant 
nuostolius, ir daugiau kaip 80 % arba daugiau esant 350°C. Pliūpsnio temperatūra visada 
viršija 50°C, o jų tankis yra didesnis kaip 0,81. Komponuojant gauti sunkieji naftos produktai 
maišomi su gazoliais, jeigu jų kinematinė klampa neviršija 25 centistoksų (cST) esant 40° C. 
 
Šilumingumas  43,3 TJ/1000 t. 
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B.VI-06 Suskystintos naftos dujos (SND) 

 
Lengvieji sočiųjų angliavandenilių klasės angliavandeniliai, kurie gaunami tik distiliuojant žalią 
naftą. 
 
Suskystintos naftos dujos – tai propanas arba butanas ar šių dviejų angliavandenilių mišinys. 
Juos galima suskystinti esant žemam slėgiui (5–10 atmosferų). Esant 38°C temperatūrai 
skystos būsenos dujų santykinis garų slėgis yra mažesnis arba lygus 24,5 baro. Jų savitasis 
sunkis yra 0,50–0,58. 
 

B.VI-07 Gamtinių dujų kondensatai (GDK) 

 
Skysti arba suskystinti angliavandeniliai, gaunami gaminant, gryninant ir stabilizuojant 
gamtines dujas. Jiems būdingos įvairios charakteristikos, pvz., tokios kaip etano, butano ir 
propano bei sunkiųjų naftos produktų. GDK distiliuojami su žalia nafta naftos perdirbimo 
įrenginiuose, maišomi su rafinuotais naftos produktais arba naudojami tiesiogiai, priklausomai 
nuo charakteristikų. 
 

B.VI-08 Elektros energija 

 
Hidroelektrinių, geoterminių, branduolinių ir įprastinių šiluminių elektrinių pagaminta energija, 
išskyrus hidroakumuliacinių elektrinių pagamintą energiją, matuojama elektros šilumingumu 
(3,6 TJ/GWh). 
 
Hidroakumuliacinė elektrinė – tai elektrinė, kurios talpykla pripildoma siurbliais. 
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B.VII EISMO ĮVYKIAI 

B.VII-01 Eismo įvykis, per kurį nukentėjo asmuo 

 
Eismo įvykis, kuriame dalyvauja mažiausiai viena kelių transporto priemonė, judanti viešuoju 
ar leistu laisvai naudotis privačiu keliu, dėl kurio buvo sužeistas ar žuvo mažiausiai vienas 
asmuo.  
 
Savižudybė arba mėginimas nusižudyti nėra eismo įvykis – tai tyčinis mėginimas mirtinai 
susižeisti. Tačiau jei savižudybės ar mėginimo nusižudyti metu sužeidžiamas kitas eismo 
dalyvis, tai laikoma eismo įvykiu, per kurį nukentėjo asmuo. 
 
Įtraukiami: kelių transporto priemonių susidūrimas; kelių transporto priemonių ir pėsčiųjų, kelių 
transporto priemonių ir  gyvūnų ar nejudančių kliūčių susidūrimas bei susidūrimas dalyvaujant 
tik vienai kelių transporto priemonei. Įtraukiami kelių transporto priemonių ir geležinkelių 
riedmenų susidūrimai. Susidūrimai, kuriuose dalyvauja daug transporto priemonių, laikomi 
vienu eismo įvykiu, jei susidūrimus skyrė labai trumpas laikas. Eismo įvykiai, per kuriuos buvo 
patirta tik materialinė žala, nelaikomi eismo įvykiais, per kuriuos nukentėjo asmuo. 
 
Teroristų išpuoliai neįtraukiami. 
 

B.VII-02 Eismo įvykis, per kurį žuvo asmuo 

 
Bet kuris eismo įvykis, per kurį žūsta asmuo.  
 

B.VII-03 Eismo įvykis, per kurį nežuvo asmuo 

 
Bet kuris eismo įvykis, išskyrus eismo įvykius, per kuriuos žūsta asmuo. 
 

B.VII-04 Nukentėjęs asmuo 

 
Per eismo įvykį žuvęs ar sužeistas asmuo. 
 

B.VII-05 Žuvęs asmuo 

 
Dėl eismo įvykio iš karto žuvęs arba per 30 dienų miręs asmuo, išskyrus savižudžius. 
 
Neįtraukiami žuvę asmenys, jei kompetentinga institucija nustato, kad mirties priežastis yra 
savižudybė, t. y. tyčinis veiksmas, kuriuo siekiama susižeisti ir dėl kurio asmuo galiausiai 
miršta. Šalims, kuriose netaikoma 30 dienų riba, perskaičiavimo koeficientai nustatomi taip, 
kad būtų galima palyginti duomenis remiantis apibrėžtimi, kurioje numatyta 30 dienų riba. 
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B.VII-06 Sužeistas asmuo 

 
Per eismo įvykį iš karto nežuvęs arba per 30 dienų nemiręs, tačiau sužeistas asmuo, kuriam 
paprastai prireikia medicininio gydymo, išskyrus mėginimus nusižudyti. 
 
Nesunkiai sužeisti, pvz., nedidelių pjautinių žaizdų ar sumušimų patyrę asmenys paprastai 
nepriskiriami sužeistiesiems. 
 
Neįtraukiami sužeisti asmenys, jei kompetentinga institucija nustato, kad sužeidimo priežastis 
yra bandymas nusižudyti, t. y. tyčinis veiksmas, kuriuo siekiama susižeisti ir dėl kurio asmuo 
galiausiai nemiršta, bet susižeidžia. 
 

B.VII-07 Sunkiai sužeistas asmuo 

 
Sužeistas asmuo, paguldytas į ligoninę ilgesniam nei 24 valandų stacionariajam gydymui. 
 

B.VII-08 Lengvai sužeistas asmuo 

 
Sužeistas asmuo, išskyrus žuvusius ar sunkiai sužeistus asmenis. 
 
Nesunkiai sužeisti, pvz., nedidelių pjautinių žaizdų ar sumušimų patyrę asmenys paprastai 
nepriskiriami sužeistiesiems. 
 

B.VII-09 Vairuotojas (dalyvavęs eismo įvykyje, per kurį nukentėjo asmuo) 

 
Eismo įvykyje dalyvavęs asmuo, eismo įvykio metu vairavęs kelių transporto priemonę. 
 

B.VII-10 Keleivis (dalyvavęs eismo įvykyje, per kurį nukentėjo asmuo) 

 
Eismo įvykyje dalyvavęs asmuo, buvęs kelių transporto priemonėje arba ant jos, arba tuo metu 
lipantis į kelių transporto priemonę arba išlipantis iš jos asmuo, išskyrus vairuotoją. 
 

B.VII-11 Pėsčiasis (dalyvavęs eismo įvykyje, per kurį nukentėjo asmuo) 

 
Eismo įvykyje dalyvavęs asmuo, išskyrus pirmiau apibrėžtus keleivius ar vairuotojus. 
 
Ši sąvoka apima vaiko vežimėlį, neįgaliojo vežimėlį su ratukais ar kitą mažą transporto 
priemonę be variklio stumiantiems arba traukiantiems asmenims bei šiose transporto 
priemonėse esantiems asmenims. Taip pat apima dviratį ar mopedą stumiančius asmenis ir 
važinėjančius riedučiais, riedlentėmis, slidinėjančius arba panašius prietaisus naudojančius 
asmenys. 
 

B.VII-12 Eismo įvykis, kuriame dalyvauja kelių transporto priemonė ir pėsčiasis 

 
Eismo įvykis, kuriame dalyvavo viena ar daugiau kelių transporto priemonių ir vienas ar 
daugiau pėsčiųjų. 
 
Itraukiami eismo įvykiai, neatsižvelgiant į tai, ar pėsčiasis dalyvavo pirmame ar vėlesniame 
eismo įvykio etape, bei į tai, ar pėsčiasis buvo sužeistas ar žuvo ant kelio, ar už kelio ribų. 
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B.VII-13 Eismo įvykis, kuriame dalyvavo viena kelių transporto priemonė 

 
Eismo įvykis, kuriame dalyvavo viena kelių transporto priemonė. 
 
Įtraukiami eismo įvykiai, per kuriuos transporto priemonės bandė išvengti susidūrimo ir 
nukrypo nuo kelio, arba eismo įvykiai, kuriuos sukėlė susidūrimas su kelyje esančiomis 
kliūtimis ar gyvūnais. Neįtraukiami susidūrimai su pėsčiaisiais ir pastatytomis transporto 
priemonėmis. 
 

B.VII-14 Įvykis, kuriame dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės 

 
Eismo įvykis, susijęs su dviem ar daugiau kelių transporto priemonių, per kurį nukentėjo 
asmenys. 
 
Įvykių, susijusių su dviem ar daugiau kelių transporto priemonių, per kuriuos nukentėjo 
asmenys, rūšys: 
 
a) Galinis susidūrimas: susidūrimas su kita transporto priemone, ta pačia kryptimi 

važiuojančia ta pačia kelio važiuojamąja dalimi, mažinančia greitį arba laikinai sustojusia. 
 

Susidūrimai su pastatytomis transporto priemonėmis neįtraukiami. 
 
b) Priekinis susidūrimas: susidūrimas su kita transporto priemone, priešinga kryptimi 

važiuojančia ta pačia kelio važiuojamosios dalies juosta, mažinančia greitį arba laikinai 
sustojusia. 

 
Susidūrimai su pastatytomis transporto priemonėmis neįtraukiami. 

 
c) Susidūrimas kertant gatvę arba sukant: susidūrimas su kita, šonine kryptimi judančia 

transporto priemone, kertant gatvę, išvažiuojant iš jos arba įvažiuojant į ją. 
 

Neįtraukiami susidūrimai su laikinai sustojusiomis ir laiko pasukti laukiančiomis transporto 
priemonėmis, kuriuos reikėtų priskirti a ir b punktuose apibrėžtiems susidūrimams. 

 
d) Kiti susidūrimai, taip pat ir susidūrimai su pastatytomis transporto priemonėmis: 

susidūrimai važiuojant greta, lenkiant ar pervažiuojant į kitą eismo juostą; arba susidūrimai 
su transporto priemone, pastatyta arba sustabdyta važiuojamosios kelio dalies pakraštyje, 
šalikelyje, pažymėtose stovėjimo vietose, ant pėsčiųjų takų ar stovėjimo aikštelėse ir pan. 

 
B-VII-14 (d) punktui priskiriami visi a, b ir c punktuose neapibrėžti susidūrimai. Eismo 
įvykiai, kuriuose dalyvauja transporto priemonės, skirstomi pagal pirmąjį susidūrimą 
važiuojamojoje kelio dalyje arba pirmąjį mechaninį smūgį į transporto priemonę.  

 

B.VII-15 Įvykis, kuriame dalyvavę vairuotojai buvo apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų 

 
Eismo įvykis, per kurį buvo sužalotas asmuo ir bent vienas vairuotojas, kaip nustatyta, buvo 
apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar sugebėjimui vairuoti kenkiančių vaistų, remiantis 
nacionaliniais teisės aktais. 
 

B.VII-16 Šviesusis paros metas 

 
Nurodoma remiantis policijos ar kitų valdžios institucijų pranešimais. 
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B.VII-17 Tamsusis paros metas 

 
Nurodoma remiantis policijos ar kitų valdžios institucijų pranešimais. 
 

B.VII-18 Prieblanda (arba sąlygos nežinomos) 

 
Nurodoma remiantis policijos ar kitų valdžios institucijų pranešimais.  
 
Likusių atvejų kategorija, kuriai priskiriami visi atvejai, kai šviesiojo paros meto sąlygos buvo 
labai prastos arba nebuvo jokios informacijos apie apšvietimo sąlygas. 
 

B.VII-19 Sausa kelio danga 

 
Vandeniu, sniegu, ledu ar kitomis medžiagomis nepadengta kelio danga. 

 

B.VII-20 Kita kelio danga 

 
Kelio danga, išskyrus sausą kelio dangą. 
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C.I INFRASTRUKTŪRA 

C.I-01 Vandenų kelias 

 
Upė, kanalas, ežeras arba kitas vandens telkinys, kuris dėl savo natūralių arba žmogaus 
sukurtų ypatybių yra tinkamas laivybai. 
 
Įtraukiami jūrų laivybai tinkami vandenų keliai (vandenų keliai, kuriuos duomenis teikianti šalis 
priskiria tinkamiems visų pirma jūrų laivų laivybai). Vandenų keliams taip pat priskiriamos upių 
žiotys; riba laikoma arčiausiai jūros esanti vieta, kurioje upės plotis yra mažesnis kaip 3 km 
atoslūgio metu ir mažesnis kaip 5 km potvynio metu. 
 

C.I-02 Laivybai tinkamas vidaus vandenų kelias 

 
Vandens telkinys, kuris dėl savo natūralių arba žmogaus sukurtų ypatybių yra tinkamas 
laivybai, visų pirma vidaus vandenų laivams. Ši sąvoka apima laivybai tinkamas upes, ežerus, 
kanalus ir upių žiotys. 
 
Upių ir kanalų ilgis matuojamas laivakelio ašyje. Ežerų ir lagūnų ilgis matuojamas išilgai 
trumpiausio laivybai tinkamo maršruto tarp dviejų labiausiai nutolusių taškų, tarp kurių 
vykdomos transporto operacijos. Duomenis apie vandenų kelią, kuris yra bendra dviejų šalių 
siena, teikia abi šalys. 
 

C.I-03 Laivybai tinkama upė 

 
Natūralus laivybai tinkamas vandenų kelias, nepaisant, ar jis buvo patobulintas tam tikslui. 
 

C.I-04 Laivybai tinkamas ežeras 

 
Laivybai tinkamas natūralus vandens telkinys. 
 
Lagūnos (žemės juosta nuo jūros atskirti sūraus vandens telkiniai) įtraukiamos. 
 

C.I-05 Laivybai tinkamas kanalas 

 
Visų pirma laivybai iškastas vandenų kelias. 
 

C.I-06 Laivybai tinkamas vidaus vandenų tinklas 

 
Visi laivybai tinkami vandenų keliai, kurie tam tikroje teritorijoje yra prieinami viešai laivybai. 
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C.I-07 Laivybai tinkamų vidaus vandenų kelių kategorijos 

 
Pagal 1992 m. JT/EEK ir ETMK Europos vidaus vandenų kelių klasifikaciją nustatytos šios 
kanalų, laivybai tinkamų upių ir ežerų kategorijos: 
 
(pagal horizontalius laivų ir stumiamų vilkstinių matmenis) 
 
Klasė (ilgis / plotis) 
nuo I iki III iki 80/9 m. 
IV  80-85/9,50 m. 
V a  95-110/11,40 m. 
V b  172-175/11,40 m. 
VI a  95-110/22,80 m. 
VI b  185-195/22,80 m. 
VI c  270–280/22,80 arba 195–200/33–34,20 m. 
VII  285/33–34,20 m ir daugiau. 
 
Kartais laivybai tinkamiems vidaus vandenų keliams klasifikuoti gali būti vartojamas „laivų 
krovumas“. 
 

C.I-08 Uostas  

 
Vieta, kurioje laivai gali švartuotis ir kurioje galima iškrauti ar pakrauti krovinius, įlaipinti ar 
išlaipinti keleivius, paprastai tiesiai į prieplauką. 
 

C.I-09 Statistinis uostas 

 
Statistinį uostą sudaro vienas ar keli uostai, paprastai valdomi vienos uosto administracijos, 
galinčios registruoti laivų ir krovinių judėjimą. 

  

C.I-10 UN/LOCODE kodas 

 
5 ženklų kodas, kurio pirmieji du ženklai yra šalies kodas pagal standartą ISO 3166, o trys kiti 
ženklai nustatomi pagal JT/EEK Ženevoje priimtą 16 rekomendaciją ir į JT sistemą dar 
neįtrauktiems uostams Eurostato priskirtus kodus. 
 

C.I-11 Uosto krantinių ilgis 

 
Bendras krantinių ilgis metrais. 
 

C.I-12 Ro-ro prieplauka  

 
Vieta, prie kurios gali prisišvartuoti ro-ro laivas ir per apareles iš laivo į krantą arba atvirkščiai 
galima pakrauti ir iškrauti variklines transporto priemones ir kitas mobiliąsias ro-ro priemones. 
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C.I-13 Uostų kranai pagal keliamąja galią  

 
Uoste esančių kranų skaičius pagal keliamąją galią. 
 
Galimos keliamosios galios klasės: 
 
a) 10 tonų ar mažiau, 
b) nuo 10 tonų iki 20 tonų, 
c) nuo 20 tonų iki 40 tonų, 
d) daugiau nei 40 tonų. 

 

C.I-14 Uostų kranai pagal tipus 

 
Uostuose esančių šių tipų kranų skaičius: 
 
a) judrieji konteinerių kranai, 
b) kiti konteinerių kranai, 
c) kiti kranai. 
 

C.I-15 Jungtys su kitomis transporto rūšimis 

 
Nurodoma, ar iš uosto galima pasiekti kitų rūšių transportą ir atstumas nuo uosto iki jų 
kilometrais: 
 
a) jūrų laivyba, 
b) keleivinis geležinkelių transportas, 
c) krovininis geležinkelių transportas, 
d) privažiavimas automagistralėmis, 
e) oro uostas. 
 

C.I-16 Stotelės  

 
Vieta, skirta tik keleiviams įlipti ar išlipti (ne vidaus vandenų uosto dalis). 
 

C.I-17 Šliuzas 

 
Vartais atskirta vandenų kelio dalis, kurios vandens lygį galima kelti arba leisti tiek, kad per ją 
galėtų plaukti laivai. Įtraukiami pakeliamieji šliuzai. 
 
Pakeliamasis šliužas – įrenginys laivams perkelti tarp skirtingų lygmenų vandens plotų.  
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C.II TRANSPORTO ĮRANGA 

C.II.A LAIVAI 

C.II.A-01 VVT laivas  

 
Plūdrioji konstrukcija, skirta kroviniams vežti, teikti viešojo keleivių vežimo paslaugas arba 
specialiai pritaikyta konkrečiai komercinei užduočiai, daugiausiai plaukiojanti laivybai tinkamais 
vidaus vandenų keliais ar telkiniais arba artimuose vandenyse ar plotuose, kuriuose galioja 
uostų taisyklės. 
 
Taip pat įtraukiami remontuojami laivai. Įtraukiami laivybai vidaus vandenų keliais tinkami 
laivai, kuriems išduotas leidimas plaukioti jūra (mišrios paskirties – jūrų ir vidaus vandenų kelių 
– laivai). Šiai kategorijai nepriskiriami uosto laivai, jūrų uostų švyturiniai laivai ar lichteriai??? ir 
jūrų uostų vilkikai, keltai, žvejybos laivai, žemsiurbės, hidraulinių darbų laivai ir tik 
sandėliavimui naudojami laivai, plaukiojančios dirbtuvės, gyvenamieji laivai ir iškylų laivai. 
 

C.II.A-02 Nacionalinis VVT laivas  

 
Duomenis teikiančioje šalyje nustatytą datą registruotas VVT laivas. 
 
Jeigu VVT laivai nėra registruojami konkrečioje šalyje, tai nacionalinis VVT laivas –toje šalyje 
mokesčius mokančiai bendrovei priklausantis laivas. 
 

C.II.A-03 Užsienio šalies VVT laivas  

 
Ne duomenis teikiančioje, o kitoje šalyje nustatytą datą registruotas VVT laivas. 
 

C.II.A-04 Upių - jūrų laivas 

 
VVT laivas, taip pat pritaikytas plaukioti jūra ir turintis atitinkamą leidimą.  
 

C.II.A-05 Krovininis VVT laivas  

 
Laivas kroviniams vežti laivybai tinkamais vidaus vandenų keliais, kurio krovumas ne 
mažesnis kaip 20 tonų. 
 

C.II.A-06 Keleivinis VVT laivas 

 
Specialiai suprojektuotas laivas, skirtas laivybai tinkamais vidaus vandenų keliais vežti už 
mokestį daugiau kaip 12 keleivių. 
 

C.II.A-07 VVT konteinervežys 

 
Laivas, kuriame sumontuotos stacionarios arba kilnojamosios narvelių kreipiamosios 
daugiausia konteineriams vežti.  
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C.II.A-08 Vidaus vandenų laivynas 

 
Nustatytą datą šalyje registruotų VVT laivų, kuriems leidžiama plaukti vidaus vandenų keliais, 
skaičius. 
 
Laivyno pokyčiai – tai viso duomenis pateikiančios šalies vidaus vandenų laivyno arba laivo 
tipo pakeitimai, atsiradę pakeitus konstrukciją, tipą arba krovumą, pardavus ar įsigijus laivą 
užsienyje, nurašius laivus į metalo laužą, nuskendus laivui arba laivą įrašius į jūrų transporto 
registrą ar išbraukus iš jo. 
 

C.II.A-09 Savaeigė barža  

 
Varikliniai vidaus vandenų krovininiai laivai, išskyrus savaeiges skystųjų krovinių baržas. 
 
Tik pagalbinius variklius turinčios velkamosios baržos, stumiamosios baržos ir stumiamosios-
velkamosios baržos kiekvienu konkrečiu atveju turi būti laikomos velkamosiomis baržomis, 
stumiamosiomis baržomis ir stumiamosiomis-velkamosiomis baržomis. Savaeigė barža, kurią 
galima naudoti vilkimui, vis tiek laikoma savaeige barža. 
 

C.II.A-10 Savaeigė barža stūmikas 

 
Stumiamosioms arba stumiamosioms-velkamosioms baržoms stumti skirta arba pritaikyta 
savaeigė barža. 
 

C.II.A-11 Nesavaeigė barža 

 
Mechaninio varytuvo neturintis krovininis VVT laivas, skirtas vilkti. 
 
Pagalbinį variklį turinti nesavaeigė barža vis tiek laikoma nesavaeige barža. 
 

C.II.A-12 Stumiamoji barža 

 
Mechaninio varytuvo neturintis krovininis VVT laivas, skirtas stumti. 
 
Pagalbinį variklį turinti stumiamoji barža vis tiek laikoma stumiama barža 
 

C.II.A-13 Stumiamoji-velkamoji barža 

 
Mechaninio varytuvo neturintis krovininis VVT laivas, skirtas būti stumiamas arba velkamas. 
 
Pagalbinį variklį turinti stumiamoji-velkamoji barža vis tiek laikoma stumiamąja-velkamąja 
barža. 

 

C.II.A-14 Savaeigė skystųjų krovinių barža 

 
Stacionariose talpyklose skysčiams arba dujoms be taros vežti skirta savaeigė barža. 
 
Neįtraukiami piltiniams milteliniams produktams, pvz., cementui, miltams, gipsui ir t. t., vežti 
skirti tanklaiviai. Jie laikomi savaeigėmis baržomis. 
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C.II.A-15 Savaeigė skystųjų krovinių barža stūmikas 

 
Savaeigė barža stūmikas skysčiams arba dujoms be taros vežti.   
 
Neįtraukiami piltiniams milteliniams produktams, pvz., cementui, miltams, gipsui ir t. t., vežti 
skirti tanklaiviai. Jie laikomi savaeigėmis baržomis stūmikais. 
 

C.II.A-16 Nesavaeigė skystųjų krovinių barža 

 
Skysčiams arba dujoms be taros vežti skirta nesavaeigė barža. 
 
Neįtraukiami piltiniams milteliniams produktams, pvz., cementui, miltams, gipsui ir t. t., vežti 
skirti tanklaiviai. Jie laikomi nesavaeigėmis baržomis. 

 

C.II.A-17 Stumiamoji skystųjų krovinių barža 

 
Skysčiams arba dujoms be taros vežti skirta stumiamoji barža. 
 
Neįtraukiami piltiniams milteliniams produktams, pvz., cementui, miltams, gipsui ir t. t., vežti 
skirti tanklaiviai. Jie laikomi stumiamosiomis baržomis. 
 

C.II.A-18 Stumiamoji-velkamoji skystųjų krovinių barža 

 
Skysčiams arba dujoms be taros vežti skirta stumiamoji-velkamoji barža. 
 
Neįtraukiami piltiniams milteliniams produktams, pvz., cementui, miltams, gipsui ir t. t., vežti 
skirti tanklaiviai. Jie laikomi stumiamosiomis-velkamosiomis baržomis. 
 

C.II.A-19 Kiti krovininiai laivai 

 
Kiti vidaus vandenų krovininiai laivai, skirti kroviniams vežti ir nepriskirti minėtoms 
kategorijoms. 
 

C.II.A-20 Vilkikas 

 
Ne mažesnės kaip 37 kW galios laivas, skirtas nesavaeigėms baržoms, stumiamosioms-
velkamosioms baržoms ir plaustams vilkti, tačiau ne kroviniams vežti. 
 
Neįtraukiami uosto ir jūros vilkikai. 
 

C.II.A-21 Stūmikas   

 
Ne mažesnės kaip 37 kW galios laivas, skirtas arba pritaikytas stumiamosioms baržoms, 
stumiamosioms-velkamosioms baržoms stumti, tačiau ne kroviniams vežti. 
 
Uosto stūmikai neįtraukiami. 
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C.II.A-22 Stūmikas - vilkikas 

 
Ne mažesnės kaip 37 kW galios laivas, skirtas arba pritaikytas nesavaeigėms baržoms, 
stumiamosioms-velkamosioms baržoms ir plaustams vilkti, ir stumiamosioms baržoms, 
stumiamosioms-velkamosioms baržoms stumti, tačiau ne kroviniams vežti. 
 

C.II.A-23 Krovininio VVT laivo krovumas 

 
Didžiausias leidžiamas krovinių, kuriuos galima vežti laive, svoris tonomis. 
 

C.II.A-24 Keleivių vietų skaičius keleiviniame VVT laive 

 
Didžiausias leidžiamas keleivių, kuriuos galima vežti laive, skaičius. 
 

C.II.A-25 Galia (kW) 

  
Laivo varomosios energijos jėgainės sukurta mechaninė jėga. 
 
Galia turėtų būti matuojama efektiniais kilovatais (varytuvui perduota galia):  
1 kW=1,36 a.g.; 1 a.g. = 0,735 kW. 
 

C.II.A-26 Laivo pastatymo metai 

 
Laivo korpuso pirminio surinkimo data. 
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C.II.B KONTEINERIAI ir PAN. 

C.II.B-01 Krovinio vienetas 

 
Konteineris, nukeliamasis kėbulas. 
 
Jūrų transportui naudojami plokštieji konteineriai (žr. C.II.B-09) priskiriami prie specialios 
rūšies konteinerių.  

 

C.II.B-02 Intermodalinio transporto vienetas (ITV) 

 
Konteineris, nukeliamasis kėbulas arba puspriekabė ir (arba) krovininė variklinė kelių 
transporto priemonė, tinkama intermodaliniam transportui.  
 

C.II.B-03 Konteineris 

 
Speciali dėžė kroviniui vežti, sutvirtinta ir tinkama krauti į rietuves, kurią galima perkrauti 
horizontaliai ir vertikaliai. Tikslesnė techninė konteinerio apibrėžtis:  
 
Transporto įrangos priemonė: 
 
a) nuolat naudojama ir pakankamai tvirta, kad būtų tinkama naudoti daug kartų; 
b) specialiai sukonstruota, kad būtų lengviau vežti krovinius vienos arba daugiau rūšių 
transportu, neperkraunant tarpiniuose punktuose; 
c) turi įtaisus, kuriais be papildomo paruošimo jas galima kilnoti, visų pirma perkrauti iš 
vienos transporto rūšies į kitą; 
d) sukonstruota taip, kad būtų lengva į ją sukrauti ir iš jos iškrauti krovinius; 
e) tinkama krauti į rietuves; ir 
f) kurios vidaus talpa 1 m3 arba didesnė. 
 
Nukeliamieji kėbulai neįtraukiami.  
 
Jūrų transportui naudojami plokštieji konteineriai neturi vidaus talpos ir todėl neatitinka f punkto 
reikalavimo (žr. C.II.B-09), tačiau jie turėtų būti laikomi specialios rūšies konteineriais, todėl 
įtraukiami į šią apibrėžtį. 
 

C.II.B-04 Konteinerių dydžiai 

 
Pagrindiniai konteinerių dydžiai: 
 
a) 20 pėdų ISO konteineris (ilgis – 20 pėdų, plotis – 8 pėdos); 
b) 40 pėdų ISO konteineris (ilgis – 40 pėdų, plotis – 8 pėdos); 
c) ilgesnis nei 20 pėdų ir trumpesnis nei 40 pėdų ISO konteineris; 
d) ilgesnis nei 40 pėdų ISO konteineris; 
e) labai didelės talpos paaukštintas konteineris (padidintas konteineris); 
f) oro transporto konteineris (vežimo oro transportu reikalavimus atitinkantis konteineris). 
 
Konteineriai paprastai būna 8 pėdų aukščio, tačiau yra ir kitokio aukščio konteinerių.  
Paaukštintų konteinerių aukštis – 9,5 pėdos. Labai didelės talpos padidintų konteinerių 
matmenys didesni, nei nustatyta ISO.  Jų ilgis gali būti 45, 48 ir 53 pėdos.  
 a–e punktuose nurodytų dydžių konteineriai laikomi dideliais konteineriais. 
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C.II.B-05 Tuščio konteinerio svoris 

 
Tuščio konteinerio svoris įtraukiamas į bendrą konteineriuose vežamų krovinių svorį; jis taip 
pat vadinamas bendruoju bruto krovinių svoriu. Bendrą konteineriuose vežamų krovinių svorį 
galima apskaičiuoti iš bendrojo bruto svorio atėmus tuščio konteinerio svorį ir atvirkščiai. Jei 
informacijos apie tuščio konteinerio svorį nėra, jį galima apskaičiuoti pagal toliau pateikiamus 
apytikslius duomenis. 
 
Apytikslis tuščio konteinerio svoris: 
 
a) 20 pėdų ISO konteinerio –   2,3 tonos. 
b) 40 pėdų ISO konteinerio –   3,7 tonos. 
c) ISO konteinerio, ilgesnio nei 20 pėdų ir trumpesnio nei 40 pėdų –  3,0 tonos. 
d) ilgesnio nei 40 pėdų ISO konteinerio –   4,7 tonos. 
 

C.II.B-06 Konteinerių tipai 

 
Pagrindiniai konteinerių tipai pagal krovinių konteinerių ISO standartų vadovą: 
1. Bendrosios paskirties konteineriai, 
 
2.  Specialiosios paskirties konteineriai: 

− uždaras vėdinamas konteineris; 
− konteineris be stogo; 
− platforminis konteineris be šoninių sienelių; 
− platforminis konteineris be šoninių sienelių su visa aukštutine konstrukcija; 
− platforminis konteineris be šoninių sienelių su ne visa aukštutine konstrukcija ir 

stacionariomis galinėmis sienelėmis; 
− platforminis konteineris be šoninių sienelių su ne visa aukštutine konstrukcija ir 

atlenkiamomis galinėmis sienelėmis;  
− platforma (konteineris). 

 
3 Specialiosios paskirties krovinių konteineriai: 

− nuolatinį šilumos režimą užtikrinantis konteineris; 
− izoterminis konteineris; 
− šaldomasis konteineris (naudojamas vienkartinis aušalas); 
− mechaniškai šaldomas konteineris; 
− šildomasis konteineris; 
− šaldomasis ir šildomasis konteineris; 
− konteinerinė cisterna; 
− sausų birių krovinių konteineris; 
− kitiems kroviniams (pvz., automobiliams, gyvuliams ir kt.) vežti skirti konteineriai; ir 
− vežimo oro transportu konteineris. 

 

C.II.B-07 Dvidešimties pėdų vieneto ekvivalentas (TEU) 

 
Statistinis vienetas, pagrįstas 20 pėdų (6,10 m) ilgio ISO konteinerių matmenimis, naudojamas 
įvairios talpos konteineriams matuoti ir konteinervežių krovumui arba terminalų pajėgumui 
apibūdinti. 20 pėdų ilgio ISO konteineris atitinka 1 TEU.  
 
40 pėdų ilgio ISO konteineris atitinka 2 TEU. 
Vienas 20–40 pėdų ilgio konteineris atitinka 1,5 TEU.  
Vienas ilgesnis nei 40 pėdų konteineris atitinka 2,25 TEU. 
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C.II.B-08 Nukeliamasis kėbulas 

 
Krovinių vežimo vienetas, pritaikytas prie kelių transporto priemonės matmenų ir turinti įtaisus, 
kuriais jį galima perkelti iš vienos transporto rūšies į kitą, paprastai kelių ir geležinkelių.  
 
Šių vienetų konstrukcija iš pradžių nebuvo pritaikyta tam, kad juos būtų galima krauti vienus 
ant kitų, jei jie visiškai pripildyti arba keliami už viršutinės dalies. Dabar daugelį tokių vienetų 
galima taip krauti, bet ne taip paprastai kaip konteinerius. Pagrindinis bruožas, skiriantis juos 
nuo konteinerių, – jie pritaikyti prie kelių transporto priemonės matmenų. Norint naudoti tokius 
vienetus geležinkelių transportui, būtinas Tarptautinės geležinkelių sąjungos (TGS) 
patvirtinimas. Kai kuriuose nukeliamuosiuose kėbuluose įtaisytos atlenkiamosios kojelės, ant 
kurių kėbulai stovi, kai nuimami nuo transporto priemonės. 
 

C.II.B-09 Plokščiasis konteineris 

 
Krovininė platforma be aukštutinės konstrukcijos, kurios ilgis ir plotis atitinka konteinerio 
pagrindo ilgį ir plotį, ir kurioje įrengtos kampinės viršutinės ir apatinės jungiamosios detalės. 
 
Šis terminas – tai alternatyvus specialios paskirties konteinerių – t. y. konteinerių platformų ir 
nerėminių konteinerių platformų – tipų pavadinimas.  
 

C.II.B-10 Padėklas 

 
Krovinių kėlimui ir krovimui į rietuves palengvinti skirta paaukštinta platforma.  
 
Padėklai paprastai gaminami iš medžio ir yra standartinių matmenų: 
1000 mm X 1200 mm (ISO) ir 800 mm X 1200 mm (CEN). 
 

C.II.B-11 Ro-ro transporto priemonė 

 
Ratinė krovinių vežimo priemonė, pvz., sunkvežimis, priekaba arba puspriekabė, kuri gali 
užvažiuoti arba būti užvilkta ant laivo arba traukinio. 
 
Ši apibrėžtis taikoma uostuose arba laivuose naudojamoms priekaboms. 
 

C.II.B-12 Ožinis kranas  

 
Ribotai manevruoti galintis keliamasis kranas, sudarytas iš horizontalios platformos ant atramų 
– stacionarių, galinčių važinėti įrengtais bėgiais arba užmautų guminėmis padangomis. Krovinį 
galima kelti horizontaliai, vertikaliai ir į šonus. 
 
Tokie kranai paprastai statomi abiejose kelio (bėgių kelio) ir (arba) laivo (uosto) mazgo 
pusėse.  
 

C.II.B-13 Apžarginis transporteris  

 
Keliamoji transporto priemonė, kurios ratai užmauti guminėmis padangomis, skirta 
konteineriams perkelti ar krauti rietuvėmis ant lygaus tvirto paviršiaus. 
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C.II.B-14 Krautuvas  

 
Vilkikas, kurio priekyje įtaisyta priemonė ITV kelti, krauti rietuvėmis ar perkelti. 
 

C.II.B-15 Šakinis krautuvas  

 
Transporto priemonė, kurioje įrengtos elektra varomos horizontalios šakės, kuriomis galima 
pakelti, perkelti ar krauti rietuvėmis padėklus, konteinerius arba nukeliamuosius kėbulus. 
Konteineriai ir nukeliamieji kėbulai paprastai būna tušti. 
 

C.II.B-16 Griebtuvas 

 
Reguliuojamas kėlimo įrangos įtaisas, skirtas prisikabinti prie viršutinių kampinių ITV įtaisų. 
 
Daugelyje griebtuvų yra papildomų įtaisų apatiniams šoniniams ITV bėgeliams užgriebti. 
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C.III ĮMONĖS, EKONOMINĖS VEIKLOS REZULTATAI IR UŽIMTUMAS 

C.III-01 Įmonė 

 
Institucinis vienetas arba mažiausias institucinių vienetų junginys, apimantis ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuojantis visas funkcijas, būtinas to vieneto ar jų junginio gamybinei veiklai 
vykdyti. 
 
Įmonei keliamas reikalavimas, kad būtų vienas savininkas arba kontroliuojanti organizacija. 
Tačiau įmonė gali vykdyti įvairių rūšių veiklą arba būti įsisteigusi keliose vietose. Statistiniai 
duomenys teikiami ir apie tas įmones, kurios nesamdo apmokamų darbuotojų. Turėtų būti 
atsižvelgta tik į tuos vienetus, kurie per ataskaitinį laikotarpį iš tikrųjų vykdė veiklą. 
Neveikiančios arba veiklos dar nepradėjusios įmonės neįtraukiamos. 
 
 

C.III-02 Vidaus vandenų transporto (VVT) įmonė 

 
Įmonė, vienoje arba keliose vietose teikianti VVT paslaugas, kurios pagrindinė veikla pagal 
pridėtinę vertę – vežimas vidaus vandenų transportu ir su juo susijusios paslaugos. 
 
Pagal veiklos klasifikatorius vykdoma tokia veikla: 
 
- ISIC 4 red.3:  5022 klasė. Vidaus vandenų transportas 
- EVRK 2 red.4:  50.30 klasė.  Vidaus vandenų keleivinis transportas 
 EVRK 2 red.5:  50.40 klasė.  Vidaus vandenų krovininis transportas 
 

C.III-03 Valstybės VVT įmonė 

 
VVT įmonė, kurios pagrindinė akcininkė (turinti daugiau kaip 50 % kapitalo) yra valstybė arba 
valstybės institucijos ir jų įmonės. 
 

C.III-04 Vidaus vandenų uosto įmonė 

 
Vienoje ar keliose vietose vidaus vandenų uosto paslaugas teikianti įmonė, kurios pagrindinė 
veikla pagal pridėtinę vertę yra vidaus vandenų uosto paslaugos. Pramoginių uostų įmonės 
neįtraukiamos. 

 
Pagal veiklos klasifikatorius vykdoma tokia veikla: 
 
- ISIC 4 red.    5022 Vandens transportui būdingų paslaugų veikla   
  5224 Krovinių tvarkymas 
- EVRK 2 red. 52.22 Vandens transportui būdingų paslaugų veikla  
  52.24 Krovinių tvarkymas 
Pastaba: Į ISIC 9329 ir EVRK 93.29 įtraukiama pramoginių uostų veikla. 

                                                
3 ISIC 4 red. – Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Jungtinių Tautų 
Organizacijos statistikos skyrius (projektas). 
4 EVRK 2 red. – Statistinis Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Oficialusis leidinys, L 393/1, 
2006 m. gruodžio 30 d. 
5 EVRK 2 red. – Statistinis Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Oficialusis leidinys, L 393/1, 
2006 m. gruodžio 30 d. 
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C.III-05 Valstybės vidaus vandenų uosto įmonė 

 
Uosto įmonė, kurios pagrindinė akcininkė (turinti daugiau kaip 50 % kapitalo) yra valstybė arba 
valstybės institucijos ir jų įmonės. 
 

C.III-06 Užimtumas 

 
Užimtumas – vidutinis tam tikrą laikotarpį VVT įmonėje dirbančių žmonių (įskaitant dirbančius 
savininkus, reguliariai įmonėje dirbančius dalininkus ir šeimoje be užmokesčio dirbančius 
žmones) ir ne toje įmonėje dirbančių, tačiau jai priklausančių žmonių, kuriems ta įmonė 
tiesiogiai moka atlyginimą, skaičius. 
 

C.III-07 Apyvarta 

 
Bendra suma, kurią per ataskaitinį laikotarpį VVT įmonė patvirtino sąskaitomis faktūromis. Ši 
suma atitinka rinkoje parduotų prekių kiekį ir trečiosioms šalims suteiktas paslaugas. Į apyvartą 
įtraukiami visi prekių arba paslaugų muitai ir mokesčiai, dėl kurių įmonė pateikė sąskaitas 
faktūras, išskyrus pridėtinės vertės mokestį, kurį įmonė įrašo į klientų sąskaitą. Be to, apyvartai 
priskiriami visi kiti mokesčiai klientams. Turi būti išskaityti kainų sumažinimai, grąžinamosios 
išmokos ir nuolaidos, išskyrus nuolaidas, kurios buvo suteiktos parduodant už grynuosius 
pinigus. 
 
Apyvartai priskiriama tik įprasta veikla, todėl į ją neįtraukiamas  ilgalaikio turto pardavimas. 
Taip pat neįtraukiamos veiklai vykdyti valdžios institucijų suteiktos subsidijos. 
 

C.III-08 Investicinės išlaidos infrastruktūrai 

 
Išlaidos naujai statybai ir eksploatuojamai infrastruktūrai plėsti, įskaitant rekonstrukciją, 
atkuriamuosius darbus ir esminį remontą. 
 
Į šias išlaidas įtraukiamos išlaidos šliuzams. 
 

C.III-09 Investicinės išlaidos laivams 

 
Laivų pirkimo išlaidos. 

 

C.III-10 Infrastruktūros techninės priežiūros išlaidos 

 
Išlaidos, skirtos normaliam infrastruktūros veikimui užtikrinti. 
 
Į šias išlaidas įtraukiamos išlaidos šliuzams. 
 

C.III-11 Laivų techninės priežiūros išlaidos 

 
Išlaidos, skirtos normaliam laivų eksploatavimui užtikrinti. 
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C.IV EISMAS 
 

C.IV-01 Eismas vidaus vandenų keliais 

 
Bet koks VVT laivo plaukimas tam tikru VVT tinklu.   
 
Jeigu laivas vežamas kita transporto priemone, atsižvelgiama tik į vežančiosios transporto 
priemonės judėjimą (aktyvusis režimas). 

 

C.IV-02 Eismas vidaus vandenų keliais šalies teritorijoje 

 
Bet koks VVT laivo plaukimas šalies teritorija nepaisant, kurioje šalyje laivas registruotas. 
 

C.IV-03 Nepakrautų laivų eismas vidaus vandenų keliais 

 
Bet koks krovininio VVT laivo plaukimas, kai bendrasis bruto krovinio svoris, įskaitant įrangą, 
pvz., konteinerius, nukeliamuosius kėbulus ir padėklus, yra lygus nuliui; taip pat bet koks 
keleivinio VVT laivo plaukimas be keleivių. 
 
Jeigu VVT laivas plaukia su tuščia įranga, pvz., konteineriais, nukeliamaisiais kėbulais ir 
padėklais, tas plaukimas nelaikomas reisu be krovinio. 
 

C.IV-04 Reisas vidaus vandenų keliais 

 
Bet koks VVT laivo plaukimas iš nurodytos išvykimo vietos į nurodytą paskirties vietą. 
 
Reisą galima skirstyti tam tikrais etapais arba atkarpomis. 
 

C.IV-05 Laivo kilometras 

 
VVT laivo judėjimo matavimo vienetas, lygus vienam laivo nuplauktam kilometrui. 
 
Atsižvelgiama į iš tikro nuplauktą atstumą. Įtraukiamas nepakrautų laivų plaukimas. Jei plaukia 
laivų vilkstinė, kiekvienas vienetas laikomas laivu. 
 

C.IV-06 Vidaus vandenų keliais plaukianti laivų vilkstinė 

 
Vienas arba daugiau varytuvo neturinčių VVT laivų, kuriuos velka arba stumia vienas arba 
daugiau varytuvą turinčių VVT laivų. 
 

C.IV-07 Vilkstinės kilometras  

 
Vilkstinės judėjmo matavimo vienetas, lygus vienam vilkstinės nuplauktam kilometrui. 
 
Atsižvelgiama į iš tikro nuplauktą atstumą. Į jį įtraukiamas laivų be krovinio nuplauktas 
atstumas. 
 



C. Vidaus Vandenų Transportas (VVT) 
 

- 88 - 

C.IV-08 Sąlyginis tonkilometris 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vienos tonos talpą VVT krovininiame laive, plaukiančiame 
vieną kilometrą teikiant paslaugas, kurioms šis laivas skirtas. 
 
Atsižvelgiama į iš tikrųjų nuplauktą atstumą. 
 

 

C.IV-09 Sąlyginis sėdimosios vietos kilometras 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vienos vietos VVT keleiviniame laive, plaukiančiame teikiant 
paslaugas, kurioms šis laivas skirtas, vežimą vieną  kilometrą. 
 
Atsižvelgiama į iš tikrųjų nuplauktą atstumą. 
 

C.IV-10 VVT laivo įplaukimas  

 
Į šalį vidaus vandenų keliu įplaukęs pakrautas arba nepakrautas VVT laivas. 
 
Jeigu VVT laivas į šalį įvežamas kitos rūšies transportu, tik aktyvaus režimo transporto 
priemonė laikoma įvažiavusia į tą šalį. 
 

C.IV-11 VVT laivo išplaukimas  

 
Iš šalies vidaus vandenų keliu išplaukęs pakrautas arba nepakrautas VVT laivas. 
 
Jeigu VVT laivas iš šalies išvežamas kitos rūšies transportu, tik aktyvaus režimo transporto 
priemonė laikoma išvažiavusia iš tos šalies. 
 

C.IV-12 VVT laivo tranzitas 

 
Pakrautas arba tuščias VVT laivas, kuris patenka į šalį arba iš jos išvykstą skirtingose vietose 
bet kokia transporto priemone, jeigu visas reisas šalyje buvo atliktas vidaus vandenų keliais ir 
šalyje nebuvo nei pakraunama, nei iškraunama. 
  
Įtraukiami VVT laivai, pakrauti arba iškrauti tos šalies pasienyje į kitos rūšies transportą arba iš 
jo. 
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C.V VEŽIMO MATAVIMO VIENETAI 

C.V-01 Vežimas vidaus vandenų transportu (VVT) 

 
Krovinių ir (arba) keleivių vežimas vidaus  vandenų laivais, visiškai arba iš dalies vykdomas 
laivybai tinkančiais vidaus vandenų keliais. 
 
Neįtraukiami į laivą uoste tiekiami bunkeriniai degalai ir atsargos. Jeigu laivas vežamas kita 
transporto priemone, atsižvelgiama tik į vežančiosios transporto priemonės judėjimą (aktyvusis 
režimas). 
 

C.V-02 Vidaus vežimas vidaus vandenų transportu 

 
Vežimas vidaus vandenų transporto (VVT) laivu iš šalies teritorijoje esančių pakrovimo 
(įlipimo) ar iškrovimo (išlipinimo) vietos į pakrovimo (įlipimo) ar iškrovimo (išlipinimo) vietą, 
neatsižvelgiant į VVT laivo registravimo šalį. Taip pat gali būti įtraukiamas tranzitas per kitą 
šalį, bet ta šalis įtraukia tokio vežimo duomenis į tranzito duomenis. 

 

C.V-03 Vežimas vidaus vandenų keliais 

 
Krovinių ir (arba) keleivių vežimas į vidaus vandenų uostą ir iš vidaus vandenų uosto, jei šie 
uostai sujungti vandens keliais, pritaikytais laivybai panaudojant vieną ar kelias šliuzų 
konstrukcijas. 
 

C.V-04 Kabotažinis vežimas vidaus vandenų transportu 

 
Vidaus vežimas VVT, vykdomas kitoje šalyje registruotu VVT laivu. 
 

C.V-05 Tarptautinis vežimas vidaus vandenų transportu 

 
Vežimas vidaus vandenų keliais tarp dviejų skirtingose šalyse esančių vietų (pakrovimo 
(įlipimo) ir iškrovimo (išlipimo) vietų). Taip pat gali būti įtraukiamas tranzitas per kitą šalį ar 
kelias šalis. Tos šalys įtraukia tokio vežimo duomenis į tranzito duomenis.  
 

C.V-06 Vežimas tarp kitų šalių vidaus vandenų transportu 

 
Tam tikros šalies įmonės atliekamas vežimas vidaus vandenų transportu tarp pakrovimo 
(įlipimo) vietos, esančios kitoje šalyje ir iškrovimo (išlipimo) vietos esančios trečiojoje šalyje.  
 
Vežimas tarp kitų šalių gali apimti tranzitą per vieną arba daugiau šalių. 
 

C.V-07 Vežimas upių ir jūrų transportu 

 
Transporto operacija, iš dalies vykdoma vidaus vandenų keliais, iš dalies – jūra, krovinių 
neperkraunant. Vežti gali vidaus vandenų laivas arba jūrų laivas. 
 
Jei tokios paslaugos teikiamos vidaus vandenų laivu, turi būti gautas tinkamas leidimas plaukti 
jūra.  
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C.V-08 Tranzitinis vežimas vidaus vandenų transportu 

 
Vežimas vidaus vandenų transportu per šalį iš vienos vietos į kitą (iš pakrovimo vietos į 
iškrovimo vietą), kurios abi yra kitoje šalyje arba kitose šalyse, jeigu visas reisas vykdomas 
vidaus vandenų keliais ir jeigu toje šalyje laivas nei pakraunamas, nei iškraunamas ar neįlipa 
arba neišlipa keleivių. 
 
Įtraukiami VVT laivai, pakrauti arba iškrauti tos šalies pasienyje į kitos rūšies transportą arba iš 
jo. 

 

C.V-09 Vežimas miesto vidaus vandenų keliais 

 
Vežimas miesto zonos vidaus vandenų keliais. 
 
Vežimu miesto vidaus vandenų keliais laikomas tik daugiausia arba vien gyvenvietės teritorijos 
vidaus vandenimis vykdomas vežimas. 
 

C.V-10 Vidaus vandenų transporto keleivis 

 
VVT laivu į kelionę vykstantis asmuo. VVT laivo aptarnaujantys personalas nelaikomas 
keleiviais. 
 

C.V-11 Vidaus vandenų transporto keleivio kilometras 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vieno keleivio vežimą vieną kilometrą vidaus vandenų keliais. 
 
Atsižvelgiama į keleivio iš tikrųjų nuplauktą atstumą. 
 

C.V-12 Į vidaus vandenų transporto laivą įlipęs keleivis 

 
Keleivis, įlipantis į VVT laivą tam, kad būtų juo vežamas. 
 
Persėdimas, kai keleivis išlipa iš vieno VVT laivo ir persėda į kitą, yra laikomas įlipimu po 
išlipimo. 
 

C.V-13 Iš vidaus vandenų transporto laivo išlipęs keleivis 

 
VVT laivu vežtas keleivis, išlipantis iš to laivo. 
 
Persėdimas, kai keleivis išlipa iš vieno VVT laivo ir persėda į kitą, yra laikomas išlipimu prieš 
pakartotinį įlipimą. 
 

C.V-14 Keleivių vežimo vidaus vandenų keliais jungtis 

 
Vidaus vandenų transporto laivu vežamų keleivių įlipimo ir išlipimo vietos junginys, nesvarbu 
kokiu maršrutu jis plaukė. 
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C.V-15 Įlipimo vieta 

 
Įlipimo vieta, į kurią atsižvelgiama – tai ta vieta, kurioje keleivis įlipa į VVT laivą, kuriuo ketina 
plaukti. 
 
Persėdimas, kai keleivis išlipa iš vieno VVT laivo ir persėda į kitą, yra laikomas įlipimu po 
išlipimo. 
 

C.V-16 Išlipimo vieta 

 
Išlipimo vieta, į kurią atsižvelgiama – tai ta vieta, kurioje keleivis išlipa iš VVT laivo, kuriuo jis 
plaukė. 
 
Persėdimas, kai keleivis išlipa iš vieno VVT laivo ir persėda į kitą, yra laikomas išlipimu prieš 
pakartotinį įlipimą. 
 

C.V-17 Vidaus vandenų keliais vežami kroviniai 

 
Visi krovininiais VVT laivais vežami kroviniai. 

 
Įtraukiama visa pakuotė ir įranga, pvz., konteineriai, nukeliamieji kėbulai arba padėklai.  

 

C.V-18 Bendrasis bruto krovinių svoris 

 
Bendras krovinių, visos pakuotės ir tuščio transporto vieneto (pvz., konteinerių, nukeliamųjų 
kėbulų ir krovininių padėklų bei laivais vežamų krovininių kelių transporto priemonių) svoris. 
 

C.V-19 Bendrasis krovinių svoris 

 
Bendras krovinių ir pakuotės svoris, atėmus tuščio transporto vieneto (pvz., konteinerių, 
nukeliamųjų kėbulų ir krovininių padėklų bei laivais vežamų krovininių kelių transporto 
priemonių) svorį. 
 

C.V-20 Tuščio transporto vieneto svoris  

 
Transporto vieneto (pvz., konteinerių, nukeliamųjų kėbulų ir krovininių padėklų bei laivuose 
vežamų krovininių kelių transporto priemonių) svoris, prieš pakraunant bet kokį krovinį. 
 

C.V-21 Vidaus vandenų transporto tonkilometris 

 
Krovinių vežimo matavimo vienetas, atitinkantis vienos krovinių tonos vežimą vidaus vandenų 
keliais vieną kilometrą. 
 
Atsižvelgiama į atstumą, nuplauktą duomenis teikiančioje šalyje. 
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C.V-22 Vidaus vandenų transporto TEU kilometras   

 
Krovinių vežimo konteineriais matavimo vienetas, atitinkantis vieno TEU vežimą vieną 
kilometrą. 
 
Teikiant duomenis apie TEU kilometrus, atsižvelgiama tik į duomenis teikiančios šalies vidaus 
vandenų keliais nuplauktą atstumą. 

 

C.V-23 Vidaus vandenų keliais vežamų krovinių rūšys  

 
Vežamus krovinius galima skirstyti pagal rūšis.  
 
Klasifikavimo sistemų pavyzdžiaiNST2007 (Standartinė transporto statistikos krovinių 
nomenklatūra), kuria keičiama CSTE (Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos 
(JT/EEK) Prekių vežimo Europoje statistinis klasifikatorius) nomenklatūra ir NST/R (Eurostato 
pataisyta Standartinė transporto statistikos krovinių nomenklatūra). 
 

 

C.V-24 Pavojingi kroviniai 

 
Vidaus vandenų keliais vežamų pavojingų krovinių klasės nustatytos penkioliktame 
pataisytame JTO rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo leidime (Ženeva, 2007 m.). 
 
- 1 klasė. Sprogstamosios medžiagos 
- 2 klasė. Dujos 
- 3 klasė.  Liepsnieji skysčiai 
- 4 klasė.  Degios kietosios medžiagos; autoreaktingos medžiagos ir kietos 

desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos, savaime užsidegančios 
medžiagos; medžiagos, kurios liesdamosi  su vandeniu išskiria 
liepsniąsias dujas 

- 5 klasė.  Oksiduojančios medžiagos ir organiniai peroksidai 
- 6 klasė.  Toksiškos ir infekcinės medžiagos 
- 7 klasė.  Radioaktyviosios medžiagos 
- 8 klasė.  Ėsdinančiosios medžiagos 
- 9 klasė.  Įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai 

 

C.V-25  Pakrauti kroviniai 

 
Į VVT laivą pakrauti ir vidaus vandenų keliais vežami kroviniai. 
 
Krovinio perkrovimas iš vieno VVT laivo į kitą laikomas pakrovimu po iškrovimo. Tai taikoma ir 
keičiant stūmikus vilkikus ar vilkikus.   
 

C.V-26 Iškrauti kroviniai 

 
Iš VVT laivo iškrauti vidaus vandenų keliais atvežti kroviniai. 
 
Krovinio perkrovimas iš vieno VVT laivo į kitą laikomas iškrovimu prieš pakartotinį pakrovimą. 
Tai taikoma ir keičiant stūmikus vilkikus ar vilkikus.  
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C.V-27 Krovininio VVT jungtis 

 
Vidaus vandenų keliais vežtų krovinių pakrovimo ir iškrovimo vietos junginys, neatsižvelgiant į 
nukeliautą maršrutą. 
 
Vietos yra nustatytos pagal tarptautines klasifikavimo sistemas, pvz., NUTS (Teritorinių vienetų 
statistinė nomenklatūra, Eurostatas).  
 

C.V-28 Pakrovimo vieta 

 
Vieta, į kurią atsižvelgiama – krovinių pakrovimo į krovininį VVT laivą arba stūmikų vilkikų ar 
vilkikų pakeitimo vieta. 
 

C.V-29 Iškrovimo vieta 

 
Vieta, į kurią atsižvelgiama – krovinių iškrovimo iš krovininio VVT laivo arba stūmikų vilkikų ar 
vilkikų pakeitimo vieta. 
 

C.V-30 Pakrovimo (įlipimo) šalis (regionas)  

 
Krovinių pakrovimo ar keleivių įlipimo į laivą uosto šalis ar regionas. 

 

C.V-31 Iškrovimo (išlipimo) šalis (regionas) 

 
Krovinių iškrovimo ar keleivių išlipimo iš laivo uosto šalis ar regionas. 
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C.VI ENERGIJOS VARTOJIMAS  

C.VI-01 VVT suvartojama energija 

 
Galutinis VVT laivų suvartotos energijos kiekis. 
 
Įtraukiamas galutinis be krovinio plaukiančių VVT laivų suvartotos energijos kiekis. 
 

C.VI-02 Tona naftos ekvivalentu (TNE) 

 
Suvartotos energijos matavimo vienetas: 1 TNE = 0,041868 TJ. 
 
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) 1991 m. yra nustačiusi šiuos perskaičiavimo 
koeficientus: 
 
- automobilinis benzinas  1,070 
- gazolis, dyzelinas  1,035 
- mazutas   0,960 
- suskystintos naftos dujos 1,130 
- gamtinės dujos  0,917 

 
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) yra nustačiusi šį elektros energijos perskaičiavimo 
koeficientą  1 TWh = 0,086 Mtne. 
 

C.VI-03 Džaulis 

 
Suvartotos energijos matavimo vienetas: 
1 teradžaulis = 10

12
 J = 2,78 x 10

5
 kWh, 

1 teradžaulis = 23,88459 TNE. 
 

C.VI-04 Automobilinis benzinas  

 
Vidaus degimo varikliuose, išskyrus orlaivių variklius, naudojamos lengvosios 
angliavandenilinės naftos frakcijos. 
 
 Automobilinis benzinas distiliuojamas esant 35–215°C temperatūrai ir naudojamas kaip 
kibirkštinio uždegimo sausumos variklių degalai.  Automobiliniame benzine gali būti priedų, 
oksigenatų ir antidetonacinių priedų, taip pat švino junginių, kaip antai TEL (tetratilšvino) ir 
TML (tetrametilšvino). 
Šilumingumas  44,8 TJ/1000 t. 
 

C.VI-05 Gazolis, dyzelinas (distiliuotas skystas kuras) 

 
Naftos produktas, gaunamas iš sunkiausios frakcijos atmosferos slėgyje distiliuojant žalią 
naftą. 
 
Viena iš gazolio ar dyzelino sudedamųjų dalių – tai iš distiliavimo atmosferos slėgyje likučių 
pakartotinio vakuuminio distiliavimo metu gautas sunkusis gazolis. Gazolis ar dyzelinas 
distiliuojami esant 200–380°C temperatūrai, mažiau kaip 65 % tūrio esant 250°C, įskaitant 
nuostolius, ir daugiau kaip 80 % arba daugiau esant 350°C. Pliūpsnio temperatūra visada 
viršija 50°C, o jų tankis yra didesnis kaip 0,81. Komponuojant gauti sunkieji naftos produktai 
maišomi su gazoliais, jeigu jų kinematinė klampa neviršija 25 centistoksų (cST) esant 40° C. 
 
Šilumingumas  43,3 TJ/1000 t. 
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C.VII  EISMO ĮVYKIAI  
 

C.VII-01 Eismo įvykis 

 
Nepageidautas ar netyčinis staigus įvykis ar įvykių grandinė, turinti žalingų padarinių. 
 

C.VII-02 Vidaus vandenų eismo įvykis 

 
Vidaus vandenų transporto eismo įvykis – konkretus, nustatomas, netikėtas, neįprastas ir 
netyčinis įvykis, kurį sukėlė vidaus vandenų laivo veiksmas arba kuris yra susijęs su tokiu 
veiksmu, ir dėl kurio konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje įvyko vidaus vandenų transporto 
avarija ar incidentas, kurių priežastis neaiški, bet pasekmės akivaizdžios.  
 
Savižudybės neįtraukiamos, nes jos yra tyčiniai veiksmai. Todėl TGS, rengdama geležinkelio 
eismo įvykių statistiką, į jas neatsižvelgia. Į jas neatsižvelgiama ir rengiant kelių eismo įvykių 
statistiką. 
Savižudybių statistika yra svarbi, todėl ją reikėtų rengti atskirai. Teroristų išpuoliai ir 
nusikalstami veiksmai neįtraukiami. 
 

C.VII-03 Eismo įvykis, per kurį nukentėjo asmuo 

 
Eismo įvykis, kuriame dalyvavo bent vienas vidaus vandenų keliu plaukiantis vidaus vandenų 
laivas ir per kurį žuvo ar buvo sužeistas bent vienas asmuo.  
 
Savižudybė arba bandymas nusižudyti nėra eismo įvykis – tai tyčinis bandymas mirtinai 
susižeisti. Tačiau jei savižudybės ar bandymo nusižudyti metu sužeidžiamas kitas vidaus 
vandenų laive esantis asmuo, tai laikoma eismo įvykiu, per kurį nukentėjo asmuo. 
 
 Eismo įvykiams, per kuriuos nukentėjo asmenys, nepriskiriami tik materialinę žalą sukėlę 
eismo įvykiai. 
 

C.VII-04 Eismo įvykis, per kurį žuvo asmuo 

 
Bet kuris eismo įvykis, per kurį žūsta asmuo.  
 

C.VII-05 Eismo įvykis, per kurį nežuvo asmuo 

 
Bet kuris eismo įvykis, išskyrus eismo įvykius, per kuriuos žūsta asmenys. 
 

C.VII-06 Žuvęs asmuo 

 
Dėl eismo įvykio iš karto žuvęs arba per 30 dienų miręs asmuo, išskyrus savižudžius. 
 
Neįtraukiami žuvę asmenys, jei kompetentinga institucija nustato, kad mirties priežastis yra 
savižudybė, t. y. tyčinis veiksmas, kuriuo siekiama susižeisti ir dėl kurio asmuo galiausiai 
miršta. 
 
Šalims, kuriose netaikoma 30 dienų riba, perskaičiavimo koeficientai nustatomi taip, kad būtų 
galima palyginti duomenis remiantis apibrėžtimi, kurioje vartojama 30 dienų riba. 
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C.VII-07 Sužeistas asmuo 

 
Per eismo įvykį iš karto nežuvęs arba per 30 dienų nemiręs, tačiau sužeistas asmuo, kuriam 
paprastai prireikia medicininio gydymo, išskyrus bandymus nusižudyti. 
 
Nesunkiai sužeisti, pvz., nedidelių pjautinių žaizdų ar sumušimų patyrę asmenys, paprastai 
nepriskiriami sužeistiesiems. 
 
Neįtraukiami sužeisti asmenys, jei kompetentinga institucija nustato, kad sužeidimo priežastis 
yra bandymas nusižudyti, t. y. tyčinis veiksmas, kuriuo siekiama susižeisti ir dėl kurio asmuo 
galiausiai nemiršta, bet susižeidžia. 
 

C.VII-08 Sunkus sužeidimas  

 
Per eismo įvykį patirtas sužeidimas, dėl kurio daugiau nei 72 valandas per septynias dienas 
nuo sužeidimo dienos asmens veiksnumas buvo apribotas. 
 

C.VII-09 Sunkiai sužeistas asmuo 

 
Sužeistas asmuo, paguldytas į ligoninę ilgesniam nei 24 valandų stacionariniam gydymui. 
 

C.VII-10 Lengvai sužeistas asmuo 

 
Bet koks sužeistas asmuo, išskyrus sunkiai sužeistus asmenis. 
 
Nesunkiai sužeisti, pvz., nedidelių pjautinių žaizdų ar sumušimų patyrę asmenys, paprastai 
nepriskiriami sužeistiesiems. 
 

C.VII-11 Vidaus vandenų transporto avarija  

 
Įvykis, dėl kurio:  
 
1. žuvo ar buvo sunkiai sužeistas asmuo (dėl vidaus vandenų laivo veiksmų ar su jais 

susijusio įvykio); arba 
2. iš vidaus vandenų laivo dingo asmuo (dėl vidaus vandenų laivo veiksmų ar su jais 

susijusio įvykio); arba 
3. prarastas, tikėtinai prarastas arba paliktas vidaus vandenų laivas; arba 
4. patirta materialinė žala, susijusi su vidaus vandenų laivu; arba 
5. vidaus vandenų laivas užplaukė ant seklumos ar sugedo arba susidūrė su kitu objektu; 

arba 
6. dėl vidaus vandenų laivo veiksmų patirta materialinė žala arba ši žala yra susijusi su 

vidaus vandenų veiksmais; arba 
7. žala aplinkai, patirta sudužus vidaus vandenų laivui ar laivams, padaryta dėl vidaus 

vandenų laivo ar laivų veiksmų arba susijusi su vidaus vandenų laivo ar laivų veiksmais. 
 

C.VII-12 Labai didelė avarija 

 
Vidaus vandenų laivo avarija, dėl kurios vidaus vandenų laivas tapo visiškai netinkamas 
naudoti, žuvo asmenys ar buvo labai užteršta aplinka.  
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C.VII-13 Didelė avarija 

 
Labai didelėms avarijoms nepriskiriama avarija, susijusi su: 
 
− gaisru, sprogimu, užplaukimu ant seklumos, sąlyčiu su kitu objektu, žala dėl sudėtingų oro 

sąlygų, ledo padaryta žala, korpuso skylimas ar įtariamas korpuso pažeidimas ir pan., dėl 
kurių   

− vidaus vandenų laivo konstrukcijai padaryta žala ir dėl to jis netinkamas laivybai, pvz., 
pažeista povandeninė korpuso dalis, neveikia pagrindiniai varikliai, padaryta didelė žala 
laivo patalpoms ir pan.; arba  

− tarša (neatsižvelgiant į mastą); ir (arba) 
− laivas sugedo taip, kad dėl to jį reikėjo vilkti ar prašyti kitos pagalbos iš kranto.  

 

C.VII-14 Vidaus vandenų eismo incidentas 

 
Vidaus vandenų laivo veiksmų sukeltas įvykis arba su vidaus vandenų veiksmais susijęs 
įvykis, dėl kurio kilo pavojus vidaus vandenų laivui ar asmeniui arba dėl kurio galėjo būti 
padaryta didelė žala vidaus vandenų laivui, konstrukcijai ar aplinkai. 
 

C.VII-15 Vidaus vandenų eismo įvykių priežastys 

 
Veiksmai, neveikimas, įvykiai, esamos ar iš anksto įvykį nulėmusios sąlygos ar jų derinys, dėl 
kurių įvyko vidaus vandenų transporto avarija ar incidentas. 
 

C.VII-16 Šviesusis paros metas 

 
Nurodoma remiantis policijos ar kitų valdžios institucijų pranešimais. 
 

C.VII-17 Tamsusis paros metas 

 
Nurodoma remiantis policijos ar kitų valdžios institucijų pranešimais. 
 

C.VII-18 Prieblanda (arba sąlygos nežinomos) 

 
Nurodoma remiantis policijos ar kitų valdžios institucijų pranešimais.  
 
Likusių atvejų kategorija, kuriai priskiriami visi atvejai, kai šviesiojo paros meto sąlygos buvo 
labai prastos arba nebuvo jokios informacijos apie apšvietimo sąlygas. 
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D.I INFRASTRUKTŪRA 

D.I-01 Naftotiekis ir dujotiekis 

 
Uždaras vamzdis, kuriame įtaisyti siurbliai, vožtuvai ir kontrolės prietaisai, skirtas skysčiams, 
dujoms ar labai susmulkintoms kietosioms medžiagoms transportuoti naudojant siurblius arba 
slėgį. 
 
Turėtų būti įtraukiami tik tie vienetai, kuriais per ataskaitinį laikotarpį iš tikrųjų buvo naudotasi 
vykdant veiklą. Neįtraukiami neveikiantys vienetai arba dar nepradėti naudoti vienetai.   
 

D.I-02 Vamzdynų įranga 

 
Nauji ir esami vamzdynai (taip pat įtraukiamos kelio per kieno nors žemę teisės) ir bet kokie 
įrenginiai, įranga ar statiniai, naudojami dujoms, pavojingiesiems skysčiams ar anglies 
dvideginiui transportuoti arba transportuojamoms dujoms apdoroti.  
 

D.I-03 Vamzdynų tinklas 

 
Visi tam tikros teritorijos vamzdynai. 
 
Prie šalies teritorijos vamzdynų taip pat priklauso jos jūros dugne nutiesti vamzdynai. 
 

D.I-04 Naftotiekis 

 
Visos vamzdynų įrangos dalys, per kurias teka nafta ar naftos produktai, įskaitant vamzdžius, 
vožtuvus ir kitus priedus, prijungtus prie vamzdžių, siurblius, agregatus, naudojamus su 
siurbliais, matavimo ir tiekimo įtaisus bei jų agregatus ir avarinius rezervuarus.  
 

D.I-05 Dujotiekis 

 
Visos vamzdyno dalys, įskaitant vožtuvus, kompresorines, ryšių sistemas ir matuoklius, skirtos 
gamtinėms ir (arba) pagalbinėms dujoms transportuoti iš vienos vietos į kitą, paprastai iš 
gavybos vietos arba už jo ribų esančios vietos arba apdorojimo įrenginio į kitą vamzdyną ar 
naudojimo vietą. 
 

D.I-06 Naftotiekių ir dujotiekių tipai 

 
Paprastai vamzdynus pagal pagrindinę paskirtį galima skirstyti į tris pagrindines kategorijas. 
Šios kategorijos: 
 
1. Surenkamieji vamzdynai   
Nedidelių tarpusavyje sujungtų vamzdžių grupė, sujungta į sudėtingus tinklus, kurios 
pagrindinė paskirtis – transportuoti žalią naftą ar gamtines dujas iš kelių netoli esančių gręžinių 
į perdirbimo ar apdorojimo įrenginius. 
 
Paprastai tokie vamzdynai būna trumpi, kelių šimtų metrų ilgio ir nedidelio skersmens. Prie 
surenkamųjų sistemų taip pat priskiriami jūrų vamzdynai, skirti giluminių platformų produktams 
rinkti.  
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2. Transportavimo vamzdynai (magistraliniai vamzdynai) 
Paprastai ilgi, didelio skersmens vamzdynai, kuriais įvairūs produktai (nafta, dujos, rafinuoti 
produktai) transportuojami iš vieno miesto, šalies ar net žemyno į kitus.  Šiuose transportavimo 
tinkluose įrengiamos kelios kompresorinės (dujotiekiuose) ar siurblinės (žalios naftos ir įvairių 
produktų transportavimo vamzdynuose). 
 
Prie jų priklauso ir atšakinės linijos, jei jos atitinka transportavimo vamzdynui keliamus 
reikalavimus, taip pat sausumoje ir jūroje įrengtas gręžinių platformas jungiantys vamzdynai. 
Čia neįtraukiami vamzdynai, kurių bendras ilgis yra mažesnis kaip 50 km arba kurių vidaus 
skersmuo mažesnis kaip 15 centimetrų, tik kariniams tikslams naudojami vamzdynai, 
pramoninės operacijos vykdymo vietoje įrengti vamzdynai ir tik jūroje nutiesti vamzdynai (t. y. 
esantys tik atviroje jūroje). Čia priklauso 50 km arba ilgesni tarptautiniai vamzdynai, net jeigu 
per duomenis teikiančios šalies teritoriją nutiesto vamzdyno atkarpa yra trumpesnė kaip 
50 km. Iš dviejų (arba daugiau) lygiagrečių vamzdynų sudaryti vamzdynai skaičiuojami kaip du 
(arba daugiau) vamzdynai. 
 
3. Skirstomieji vamzdynai  
Sudaryti iš kelių tarpusavyje sujungtų mažo skersmens vamzdynų ir naudojami produktams 
pristatyti galutiniam vartotojui. 
 
Paprastai prie šios kategorijos priskiriamos tiekimo linijos, kuriomis dujos tiekiamos namų 
ūkiams ir įmonėms, ir terminaluose įrengti vamzdynai, skirti gataviems produktams tiekti į 
rezervuarus ir saugyklas. 
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D.II TRANSPORTO ĮRANGA (MATYTI D.I) 
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D.III ĮMONĖS, EKONOMINĖS VEIKLOS REZULTATAI IR UŽIMTUMAS 

D.III-01 Įmonė 

 
Institucinis vienetas arba mažiausias institucinių vienetų junginys, apimantis ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuojantis visas funkcijas, būtinas to vieneto ar jų junginio gamybinei veiklai 
vykdyti. 
 
Reikalavimas įmonei – vienas savininkas ar kontroliuojanti organizacija. Tačiau įmonė gali 
vykdyti įvairiarūšę veiklą arba būti įsisteigusi keliose vietose. 
 

D.III-02 Vamzdynų transporto įmonė 

 
Įmonė, vienoje arba keliose vietose teikianti transportavimo naftotiekiais ar dujotiekiais 
paslaugas ir kurios pagrindinė veikla atsižvelgiant į pridėtinę vertę – transportavimas 
naftotiekiais ar dujotiekiais. 
 
- Pagal veiklos klasifikatorius vykdoma tokia veikla: 
- ISIC 4 red.6:  49.30. Transportavimas vamzdynais 
- EVRK 2 red.7:  49.50. Transportavimas vamzdynais 
 

D.III-03 Valstybinė vamzdynų transporto įmonė 

 
Vamzdynų transporto įmonė, kurios pagrindinė akcininkė (kuriai priklauso daugiau kaip 50 % 
kapitalo) yra valstybė arba valstybės institucijos ir jų įmonės. 
 

D.III-04 Užimtumas 

 
Vidutinis nustatytą laiką vamzdynų transporto įmonėje dirbančių ir ne toje įmonėje dirbančių, 
bet jai priklausančių darbuotojų, kuriems ta įmonė tiesiogiai moka atlyginimą, skaičius. 
 

D.III-05 Apyvarta 

 
Bendra suma, dėl kurios per ataskaitinį laikotarpį vamzdynų transporto įmonė pateikė 
sąskaitas faktūras. Ši suma atitinka rinkoje parduotą prekių kiekį ir trečiosioms šalims suteiktas 
paslaugas. Į apyvartą įtraukiami visi prekių arba paslaugų muitai ir mokesčiai, dėl kurių įmonė 
pateikė sąskaitas faktūras, išskyrus pridėtinės vertės mokestį, kurį įmonė įrašo į klientų 
sąskaitą. Į apyvartą taip pat įtraukiami visi kiti mokesčiai klientams. Kainų sumažinimas, 
grąžinamosios išmokos ir nuolaidos, išskyrus nuolaidas, suteiktas parduodant už grynuosius 
pinigus, turi būti išskaityti. 
 
Į apyvartą neįtraukiamas parduotas ilgalaikis turtas. Taip pat neįtraukiamos veiklai vykdyti 
valdžios institucijų suteiktos subsidijos. 
 

                                                
6 ISIC 4 red. – Tarptautinis standartinis gamybinių visų ekonominės veiklos sričių klasifikatorius, Statistikos leidinys, 
Jungtinių Tautų Organizacija, 200X m. 
7 EVRK 2 red. – Statistinis Europos Sąjungos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Europos Sąjungos oficialusis 
leidinys, Nr. L 393/1, 2006 m. gruodžio 30 d. 
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D.III-06 Investicinės išlaidos infrastruktūrai 

 
Išlaidos naujai infrastruktūrai statyti ar eksploatuojamai infrastruktūrai plėsti, įskaitant 
rekonstrukciją, atkuriamuosius darbus ir esminį remontą. 
 
Į šias išlaidas įtraukiamos siurblinėms ir kompresorinėms skirtos išlaidos. 
 

D.III-07 Techninės priežiūros išlaidos infrastruktūrai 

 
Išlaidos, skirtos normaliam infrastruktūros veikimui užtikrinti. 
 
Į šias išlaidas įtraukiamos siurblinėms ir kompresorinėms skirtos išlaidos. 
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D.IV EISMAS (MATYTI D.V) 
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D.V TRANSPORTAVIMO MATAVIMO VIENETAI 

D.V-01 Vamzdynų transportas  

 
Žalios naftos arba naftos produktų arba dujų transportavimas tam tikru vamzdynų tinklu. 
 

D.V-02 Transportavimas naftotiekiu šalies viduje 

 
Transportavimas naftotiekiu tarp dviejų toje pačioje šalyje arba tai šaliai priskirtame jūros 
dugne esančių vietų (įleidimo į vamzdyną ir jų išleidimo iš to vamzdyno vietos). Čia taip pat gali 
būti įtraukiamas tranzitas per kitą šalį. 
 

D.V-03 Transportavimas dujotiekiu šalies viduje  

 
Transportavimas dujotiekiu tarp dviejų toje pačioje šalyje arba tai šaliai priklausančiame jūros 
dugne esančių vietų (iš pirminio suslėgimo įrenginio į slėgio mažinimo įrenginį). Čia taip pat 
gali būti įtraukiamas tranzitas per kitą šalį. 
 

D.V-04 Tarptautinis transportavimas naftotiekiu 

 
Transportavimas naftotiekiu tarp dviejų skirtingų šalių arba šioms šalims priklausančio jūros 
dugno vietų (įleidimo į vamzdyną ir jų išleidimo iš to vamzdyno vietos). Tarptautinis 
transportavimas gali apimti tranzitą per vieną arba daugiau šalių. 
 

D.V-05 Tarptautinis transportavimas dujotiekiu 

 
Transportavimas dujotiekiu tarp dviejų skirtingų šalių arba šioms šalims priklausančio jūros 
dugno vietų (iš pirminio suslėgimo įrenginio į slėgio mažinimo įrenginį). Tarptautinis 
transportavimas gali apimti tranzitą per vieną arba daugiau šalių. 
 

D.V-06 Vamzdyno transportavimo pajėgumas 

 
Didžiausias produktų kiekis, kurį per nustatytą laiką galima transportuoti vamzdynu. 
 
Įvairių produktų transportavimo vamzdynų pajėgumui (paprastai matuojamam bareliais arba 
kubiniais metrais per tam tikrą laiką) perskaičiuoti tonomis naudojamas vidutinis produktų 
tankis arba dažniausiai transportuojamo produkto tankis. 
 

D.V-07 Vamzdynu transportuojami kroviniai 

 
Dujos (gamtinės ar dirbtinės), suskystintos arba dujinės būsenos8, žalia nafta9 arba naftos 
produktai10, transportuojami vamzdynais. 

                                                
8 SITC 4 red.,  34 skyrius. Standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius, Statistikos leidinys, M serija, Nr. 34 (4 
red.), Jungtinių Tautų Organizacija, 2006 m. 
9SITC 4 red.,  333 klasė. Standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius, Statistikos leidinys, M serija, Nr. 34 (4 red.), 
Jungtinių Tautų Organizacija, 2006 m. 
10 SITC 4 red.,  334 klasė. Standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius, Statistikos leidinys, M serija, Nr. 34 (4 
red.), Jungtinių Tautų Organizacija, 2006 m.  
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D.V-08 Žalia nafta 

 
Gamtinėse požeminėse kaupavietėse slūgsantis skystas angliavandenilių mišinys, išliekantis 
skystas atmosferos slėgyje po to, kai yra atskiriamas paviršiuje pastatytuose įrenginiuose. 
 

D.V-09 naftos produktai 

 
Prie rafinuotųjų naftos produktų priskiriami benzinas, žibalas, distiliatai (įskaitant mazutą Nr. 2), 
suskystintos naftos dujos, asfaltas, tepalinės alyvos, dyzeliniai degalai ir likutinis kuras. 
 

D.V-10 Suskystintos gamtinės dujos (SGD) 

 
Gamtinės dujos – tai daugiausia metano dujos, kurios gamtoje slūgso požeminiuose 
telkiniuose, išgaunamos kartu su žalia nafta ir iš anglies kasyklų (anglies kasyklų dujos). Kad 
būtų lengviau transportuoti, gamtinės dujos skystinamos mažinant jų temperatūrą iki -160o C 
atmosferos slėgyje. Tada jos tampa suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD). 
 
SGD tankis būna 0,44–0,47 tonos kubiniame metre (tai priklauso nuo dujų sudėties).  
 

D.V-11 Suskystintos naftos dujos (SND) 

 
Suskystintas naftos dujas paprastai sudaro propanas ir butanas, ir jos dažniausiai padaromos 
iš gamtinių dujų. 
 
Vietovėse, kuriose nėra gamtinių dujų, o benzino naudojama nedaug, SND gaminamos iš 
naftos taikant katalizinį riformingą. 
 

D.V-12 Vamzdynų transporto tonkilometris 

 
Transportavimo matavimo vienetas, atitinkantis vienos tonos krovinių transportavimą 
vamzdynu vieną kilometrą. 
 
Atsižvelgiama į atstumą, kuriuo iš tikrųjų transportuoti kroviniai. 
 

D.V-13 Iš šalies vamzdynais transportuoti kroviniai (išskyrus krovinius, kurie vamzdynais per 
šalį transportuoti tranzitu) 

 
Kroviniai, kurie naudojant siurblius ar slėgį įleisti į vamzdyną vienoje šalyje arba jos jūros 
dugno vietoje, vamzdynu transportuoti iš šalies ir pristatyti į kitą šalį. 
 

D.V-14 Į šalį vamzdynais transportuoti kroviniai (išskyrus krovinius, kurie vamzdynais per šalį 
transportuoti tranzitu) 

 
Kroviniai, kurie naudojant siurblius ar slėgį įleisti į vamzdyną kitoje šalyje arba jos jūros dugno 
vietoje, ir vamzdynu transportuoti į šalį bei ten pristatyti. 
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D.V-15 Tranzitinis Vamzdynų transportas  

 
Kroviniai, vamzdynu transportuoti į šalį, transportuoti per šalies teritoriją ir kitoje vietoje 
transportuoti iš šalies. 
 
Įtraukiami kroviniai, laivais įvežti į atitinkamą šalį ir (arba) išvežti iš jos, prieš tai, kai šalies 
pasienyje naudojant siurblius ar slėgį jie buvo įleisti į vamzdynus arba po to, kai buvo pristatyti 
vamzdynu.   
 

D.V-16 Krovinių transportavimo vamzdynu jungtis 

 
Krovinių įleidimo į vamzdynus naudojant siurblius ar slėgį vietos ir vamzdynu transportuotų 
krovinių pristatymo vietos junginys, neatsižvelgiant į maršrutą, kuriuo transportuoti kroviniai. 
 
Vietos nustatytos pagal tarptautines klasifikavimo sistemas, pvz., NUTS (Teritorinių vienetų 
statistinė nomenklatūra, Eurostatas).  
 

D.V-17 Įleidimo  siurblinės ar kompresorinės vieta   

 
Vieta, kurioje kroviniai pirmą kartą pakraunami į vamzdyną siurbliais ar slėgiu. 
 

D.V-18 Išleidimo vieta ar dujų pristatymo vieta  

 
Krovinių išleidimo ar pristatymo iš vamzdyno vieta. 



D. Vamzdynų Transportas 
 

- 108 - 

D.VI ENERGIJOS VARTOJIMAS 

D.VI-01 Energijos vartojimas transportuojant naftotiekiu 

 
Galutinis energijos suvartojimas naftotiekiu transportuojant produktus. 
 

D.VI-02 Tona naftos ekvivalentu (TNE) 

 
Suvartotos energijos matavimo vienetas: 1 TNE = 0,041868 TJ. 
 
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) yra nustačiusi šiuos vienos metrinės naftos produktų 
tonos perskaičiavimo į vieną TNE koeficientus: 
- automobilinis benzinas  1,070 
- gazolis, dyzelinas  1,035  
- mazutas  0,960 
- suskystintos naftos dujos 1,130 
- gamtinės dujos  0,917 
 
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) yra nustačiusi šį elektros energijos perskaičiavimo 
koeficientą  1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

D.VI-03 Džaulis 

 
Suvartotos energijos matavimo vienetas: 
1 teradžaulis = 1012 J = 2,78 x 105 kWh, 
1 teradžaulis = 23,88459 TNE. 
 

D.VI-04 Automobilinis benzinas  

 
Vidaus degimo varikliuose, išskyrus orlaivių variklius, naudojamos lengvosios 
angliavandenilinės naftos frakcijos. 
 
Automobilinis benzinas distiliuojamas 35–215°C temperatūroje ir naudojamas kaip kibirkštinio 
uždegimo sausumos variklių degalai.  Automobiliniame benzine gali būti priedų, oksigenatų ir 
antidetonacinių priedų, taip pat švino junginių, kaip antai TEL (tetratilšvino) ir TML 
(tetrametilšvino). 
 
Šilumingumas  44,8 TJ/1 000 t. 
 

D.VI-05 Gazolis, dyzelinas (skystas kuras) 

 
Naftos produktas, gaunamas iš sunkiausios frakcijos atmosferos slėgyje distiliuojant žalią 
naftą. 
 
Viena iš gazolio ar dyzelino sudedamųjų dalių – tai iš distiliavimo atmosferos slėgyje likučių 
pakartotinio vakuuminio distiliavimo metu gautas sunkusis gazolis. Gazolis ar dyzelinas 
distiliuojami 200–380°C temperatūroje, mažiau kaip 65 % tūrio –  250°C, įskaitant nuostolius, ir 
daugiau kaip 80 % arba daugiau –  350°C.   Pliūpsnio temperatūra visada viršija 50oC, o jų 
tankis yra didesnis kaip 0,81. Komponuojant gauti sunkieji naftos produktai maišomi su 
gazoliais, jeigu jų kinematinė klampa neviršija 25 centistoksų (cST) esant 40°C. 
 
Šilumingumas  43,3 TJ/1 000 t. 
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D.VI-06 Suskystintos naftos dujos (SND) 

 
Lengvieji sočiųjų angliavandenilių klasės angliavandeniliai, kurie gaunami tik distiliuojant žalią 
naftą. 
 
Suskystintos naftos dujos – tai propanas arba butanas ar šių dviejų angliavandenilių mišinys. 
Juos galima suskystinti esant žemam slėgiui (5–10 atmosferų). 38°C temperatūroje skystos 
būsenos dujų santykinis garų slėgis yra mažesnis arba lygus 24,5 baro. Jų savitasis sunkis yra 
0,50–0,58. 
 

D.VI-07 Suskystintos gamtinės dujos (SGD) 

 
Gamtinės dujos – tai daugiausia metano dujos, kurios gamtoje slūgso požeminiuose 
telkiniuose, išgaunamos kartu su žalia nafta ir iš anglies kasyklų (anglies kasyklų dujos). Kad 
būtų lengviau transportuoti, gamtinės dujos skystinamos mažinant jų temperatūrą iki -160o C 
atmosferos slėgyje. Tada jos tampa suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD). 
 
SGD tankis priklausomai nuo jų sudėties yra 0,44–0,47 tonos kubiniame metre.  
 

D.VI-08 Gamtinių dujų kondensatai (GDK) 

 
GDK yra skysti arba suskystinti angliavandeniliai, gaunami iš gamtinių dujų atskyrimo 
įrenginiuose arba dujų apdorojimo įrenginiuose  Prie gamtinių dujų kondensatų priklauso 
etanas, propanas, butanas ir izobutanas, pentinas, izopentanas ir pentanai bei sunkesnieji 
angliavandeniliai (kartais vadinami natūraliuoju benzinu arba gamyklų kondensatu). 
 

D.VI-09 Elektros energija 

 
Iš įprastų šiluminių, atominių, hidroelektrinių, geoterminių ar kitų atsinaujinančiųjų išteklių 
pagaminta energija, išskyrus hidroakumuliacinių elektrinių pagamintą energiją, matuojama 
elektros šilumingumu (3,6 TJ/GWh). 
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E.I INFRASTRUKTŪRA 

E.I-07 Jūrų pakrantės zona 

 
Jūrų pakrantės zona paprastai apibrėžiama kaip kranto linijai gretimas ruožas su salomis 
atviroje jūroje. Ji nustatoma pagal vieną ar kelis kranto linijoje esančius uostus arba pagal 
vienos ar daugiau pakrantės zonos ribų platumą ir ilgumą. 
 
Gali būti įtraukti upių krantai. Kai kurios šalys viena jūrų pakrantės zona gali laikyti du atskirus 
kranto linijos ruožus, pvz., Atlanto vandenyno ir Ramiojo vandenyno krantų linijos Meksikoje. 

 

E.I-08 Uostas 

 
Vieta, kurioje įrengtos priemonės prekybos laivams švartuotis, kroviniams iškrauti ar pakrauti 
arba keleiviams įlipti į jūros laivus ar iš jų išlipti, paprastai tiesiai į prieplauką. 
 

E.I-09 Statistinis uostas 

 
Statistinį uostą sudaro vienas ar keli uostai, paprastai valdomi vienos uosto administracijos, 
galinčios registruoti laivų ir krovinių judėjimą. 
 

E.I-10 Jūrų transporto mazgas (uostas) 

 
Uostas, skirtas reguliariasias giliavandenės jūrų laivybos paslaugas teikiantiems laivams ir 
reguliariasias trumpųjų nuotolių paslaugas teikiantiems laivams priimti. 
 

E.I-11 UN/LOCODE kodas 

 
5 ženklų kodas, kurio pirmieji du ženklai yra šalies kodas pagal standartą ISO 3166, o trys kiti 
ženklai nustatomi pagal JT/EEK Ženevoje priimtą 16 rekomendaciją ir į JT sistemą dar 
neįtrauktiems uostams Eurostato priskirtus kodus. 
 

E.I-12 Uosto pasiekiamumas jūra 

 
Uosto pasiekiamumas jūra apibrėžiamas pagal: 
 
a) didžiausią uoste galinčio prisišvartuoti laivo ilgį – metrais, 
b) didžiausią uoste galinčio prisišvartuoti laivo grimzlę – metrais, 
c) prieigos prie uosto plotį ir gylį virš atoslūgio ribos – metrais, 
d) įplaukos kanalo plotį ir gylį virš atoslūgio ribos – metrais, 
e) potvynių laikotarpį, kai didžiausios grimzlės laivai gali įplaukti į uostą ir išplaukti iš jo – 
valandomis, 
f) aukščio virš poplūdžio ribos apribojimus – metrais (taip pat atsižvelgiant į tiltus), 
g) potvynių dydį – metrais. 
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E.I-13 Uosto sausumos teritorijos įrenginiai 

 
Bendras uosto teritorijos plotas – m2 
a) Žalios naftos ir naftos produktų saugojimo aikštelės – m2 
b) Kitų birių krovinių saugojimo ir krovimo rietuvėmis aikštelės – m2 
c) Konteinerių krovimo rietuvėmis aikštelės – m2 ir TEU 
d) Kitos teritorijos – m2 
e) Keliai – m 
f) Geležinkelių kelias – m 
g) Keleivių terminalai – skaičius ir kiekviename terminale galinčių prisišvartuoti laivų skaičius 
 
Birių krovinių saugojimo ir krovimo rietuvėmis aikštelės – tai taip pat ir sausų birių krovinių, 
medienos, popieriaus, pusiau piltinių krovinių ir pan. sandėliavimo įrenginiai. Geležinkelio 
keliams priskiriami ir privažiuojamieji keliai. 
 

E.I-14 Saugojimo aikštelės uoste 

 
Saugojimui skirta uostų teritorija, nurodoma m2 ir skirstoma pagal įrenginių tipą. Dengtų 
sandėlių aukštis nurodomas metrais. 
 
a) Atviros, saugiai neaptvertos aikštelės  
b) Atviros, saugiai aptvertos aikštelės 
c) Dengti neaptverti sandėliai 
d) Dengti ir aptverti sandėliai 
 
Saugiai aptvertos aikštelės – tvoromis, sienomis ir (arba) stebėjimo sistemomis apsaugotos 
teritorijos. 
 

E.I-15 Uosto krantinių ilgis pagal naudojimo būdus 

 
a) Bendras krantinių ilgis metrais 
b) Pagal naudojimo būdus paskirstytų krantinių ilgis metrais: 

- daugiafunkcės krantinės, 
- specializuotos krantinės, skirtos: 

1 ro-ro kroviniams, 
2 konteineriams, 
3 kitiems bendriesiems kroviniams, 
4 sausiems biriems kroviniams, 
5 skystiems piltiniams kroviniams, 
6 keleiviams, 
7 žvejybos laivams 

- kitos. 
 

E.I-16 Uosto krantinių ilgis pagal vandens gylį 

 
Krantinių, prie kurių pagal vandens gylį atoslūgio metu gali prisišvartuoti laivai, ilgis metrais. 
 
Renkant duomenis galima naudoti šiuos gylių intervalus: 
 
a)  iki 4 metrų, 
b) nuo 4 iki 6 metrų, 
c) nuo 6 iki 8 metrų, 
d) nuo 8 iki 10 metrų, 
e) nuo 10 iki 12 metrų, 
f) nuo 12 iki 14 metrų, 
g) daugiau nei 14 metrų. 
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E.I-17 Ro-ro prieplauka  

 
Vieta, prie kurios gali prisišvartuoti ro-ro laivas ir per apareles iš laivo į krantą arba atvirkščiai 
galima pakrauti ir iškrauti variklines transporto priemones ir kitas mobiliąsias ro-ro priemones. 
 

E.I-18 Uostų kranai pagal keliamąja galią  

 
Uoste esančių kranų skaičius pagal keliamąją galią. 
 
Galimos keliamosios galios klasės: 
 
a) 10 tonų ar mažiau, 
b) nuo 10 tonų iki 20 tonų, 
c) nuo 20 tonų iki 40 tonų, 
d) daugiau nei 40 tonų. 

 

E.I-19 Uostų kranai pagal tipus 

 
Uostuose esančių šių tipų kranų skaičius: 
 
a) judrieji konteinerių kranai, 
b) kiti konteinerių kranai, 
c) kiti kranai. 
 

E.I-20 Uosto remonto įrenginiai 

 
Uoste esantys remonto įrenginiai, skirstomi pagal jų skaičių ir didžiausią stovinčių laivų dydį: 
 
a) sausieji dokai, 
b) plūdrieji dokai, 
c) elingai, 
d) specializuotos laivų remonto krantinės. 
 

E.I-21 Pagalbinė uostų navigacinė įranga ir paslaugos 

 
Nurodoma, ar uostuose ir įplaukos kanaluose yra tokios pagalbinės navigacinės įrangos ir ar 
teikiamos tokios paslaugos: 
 
a) laivų vedimo (locmanų) paslaugos, 
b) šviesos ir švyturiai, 
c) radarai ir radijo plūdurai, 
d) uosto laivų eismo valdymo sistema (LEVS) ir navigacijos pakrantės zonoje aplink uostą 
reguliavimo paslaugos, 
e) vilkikai manevravimui uosto teritorijoje (skaičius), 
f) tanklaivius lydintys vilkikai (skaičius), 
g) degalų ir kitų atsargų pildymo įrenginiai, 
h) švartavimo paslaugos. 
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E.I-22 Uosto jungtys su vidaus teritorijomis ir trumpųjų nuotolių laivyba 

 
Nurodoma, ar teikiamos trumpųjų nuotolių laivybos paslaugos ir ar yra jungčių su vidaus 
teritorijomis nuo artimiausios patekimo į uostą vietos bei atstumas iki jų kilometrais: 
 
a) trumpųjų nuotolių laivyba 
b)  keleivinio geležinkelių transporto terminalas, 
c) krovininio geležinkelių transporto terminalas, 
d) privažiavimas automagistralėmis, 
e) jungtys su vidaus vandenų keliais, 
f) oro uostas. 
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E.II TRANSPORTO ĮRANGA (LAIVAI) 

E.II.A LAIVAI 

E.II.A-01 Jūrų laivas 

 
Plūdrioji jūrų konstrukcija su vienu ar daugiau antvandeninės dalies korpusų. 
 
Įtraukiami laivai su povandeniniais sparnais, laivai su oro pagalve, katamaranai (greitaeigės 
plaukiojimo priemonės), naftos bokštai, švyturiniai laivai ir jūrų baržos. Taip pat įtraukiami 
remontuojami laivai. Neįtraukiami tik vidaus vandenų keliais  arba uždaruose vandenyse ir 
artimose teritorijose arba teritorijose, kuriose taikomos uostų taisyklės, plaukiojantys laivai.  

 

E.II.A-02 Laivo pastatymo metai 

 
Metai, kuriais buvo baigtas statyti laivas. 

 

E.II.A-03 Paskutinio esminio remonto ar pakeitimų metai 

 
Metai, kuriais laivas paskutinį kartą buvo iš esmės pakeistas arba remontuotas ir naujai 
įrengtas, ir dėl to buvo pakeista jo konstrukcija. 
 

E.II.A-04 Sausakrūvė jūrų barža 

 
Šiai kategorijai priskiriamos deninės baržos, gruntovežės baržos, vandenyninės baržovežės 
baržos, sausakrūvės bedenės baržos, sausakrūvės deninės baržos ir kitos sausakrūvės 
baržos. 

 

E.II.A-05 Laivas (kateris) 

 
Savaeigis vandens paviršiumi plaukiantis jūrų laivas. 

 
Įtraukiami katamaranai (greitaeigės transporto priemonės). Neįtraukiami laivai su 
povandeniniais sparnais, laivai su oro pagalve, galintys plaukti po vandeniu laivai ir 
povandeniniai laivai. Jūrų laivas – tai iš tiesų į jūrą išplaukiantis laivas, t. y. išplaukiantis už 
vidaus vandenims taikomų techninės saugos reikalavimų galiojimo ribų, kur laivo operatoriui 
privalu laikytis jūrų laivybos taisyklių.  

 

E.II.A-06 Prekybos laivas 

 
Kroviniams ir keleiviams vežti skirtas laivas arba specialiai konkrečiai komercinei užduočiai 
pritaikytas laivas. 

 
Neįtraukiami karo laivai ir laivai, naudojami viešosios administracijos institucijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti. Prekybos laivai skirstomi į krovininius ir įvairios paskirties laivus, specialiai 
pritaikytus konkrečiai užduočiai vykdyti. Įvairios paskirties laivai – tai žvejybos ir apdirbimo 
laivai, vilkikai, žemsiurbės, mokslinių tyrimų ir hidrografiniai laivai bei gamybos jūroje ir jos 
aprūpinimo laivai. 
 
Pagal Eurostato klasifikatorių (ICST-COM), suderintą su Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros 
konferencijos (JTPPK) Tarptautiniu laivų tipų klasifikatoriumi, laivai skirstomi į toliau nurodytas 
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kategorijas, o baržos priskiriamos atskirai kategorijai ir joms netaikoma prekybos laivo 
apibrėžtis: 
 
1. Skystųjų piltinių krovinių laivas 

Šiai kategorijai priskiriami naftos tanklaiviai, cheminių medžiagų tanklaiviai, suskystintų 
dujų tanklaiviai, skystųjų krovinių baržos ir kiti tanklaiviai. Skystųjų krovinių laivus reikėtų 
skirstyti taip: 
a. viengubo korpuso skystųjų krovinių laivai, 
b. dvigubo korpuso skystųjų krovinių laivai. 

 
2. Sausų biriųjų krovinių laivas 
 Šiai kategorijai priskiriami birius krovinius arba naftą vežti pritaikyti laivai ir biriųjų 
krovinių laivai. 
 
3. Konteinervežys 

Laivas, kuriame sumontuotos stacionarios arba kilnojamosios narvelių kreipiamosios 
konteineriams vežti.  

 
4. Specializuotas laivas 

Specialiai tam tikriems kroviniams vežti skirti laivai. 
Šiai kategorijai priskiriami transporto priemones, gyvulius, radioaktyvų branduolinį kurą, 
chemines medžiagas vežantys laivai ir baržovežiai. 

 
5. Nespecializuotas bendrųjų krovinių laivas 

Įvairiems kroviniams vežti skirti laivai. 
Šiai kategorijai priskiriami refrižeratoriniai laivai, ro-ro keleiviniai, ro-ro konteinerių, kitų 
ro-ro krovinių, mišrūs bendrųjų krovinių ir keleivių bei mišrūs bendrųjų krovinių ir 
konteinerių laivai. 
Šios kategorijos laivus reikėtų skirstyti į: 
a. greitaeigius nespecializuotus bendrųjų krovinių vežimo laivus, atitinkančius 

Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) tarptautinio greitaeigių laivų saugumo 
kodekso (TGLSK) 1.4.30 dalyje nustatytus reikalavimus; 

b. kitus nespecializuotus bendrųjų krovinių vežimo laivus. 
 

6. Sausakrūvė barža 
Šiai kategorijai priskiriamos deninės baržos, gruntovežės baržos, vandenyninės 
baržovežės baržos, sausakrūvės bedenės baržos, sausakrūvės deninės baržos ir kitos 
sausakrūvės baržos. 

 
7. Keleivinis laivas 

Specialiai suprojektuotas laivas, skirtas už mokestį vežti daugiau kaip 12 keleivių, 
kuriems numatytos arba nenumatytos miegamosios vietos. 

  Šios kategorijos laivus reikėtų skirstyti į:  
a. specializuotus greitaeigius keleivinius laivus, atitinkančius Tarptautinės jūrų 

organizacijos (TJO) tarptautinio greitaeigių laivų saugumo kodekso (TGLSK) 1.4.30 
dalyje nustatytus reikalavimus; 

b. kitus keleivinius laivus. 
Specialiai keleiviams vežti skirtas vieno arba daugiau denių laivas, jeigu jame nėra 
kajučių keleiviams (nenumatyti gultai) arba jeigu kajutės (kai jos laive numatytos) 
skirtos ne visiems keleiviams, kartais vadinamas „keltu“. 
Neįtraukiami keleiviniai ro-ro laivai.  

 
8. Žvejybos laivai 
  Šiai kategorijai priskiriami žvejybos ir žuvies perdirbimo laivai. 
 
9. Atviroje jūroje eksploatuojami laivai 
  Šiai kategorijai priskiriami gręžimo ir žvalgomieji laivai bei kiti pagalbiniai laivai. 
 
10. Vilkikai 

Laivams arba kitoms plūdriosioms konstrukcijoms stumti ir (arba) vilkti skirtas laivas. 
Įtraukiami uostų vilkikai. 

 
11. Kiti laivai 
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Šiai kategorijai priskiriamos žemsiurbės, mokslinių tyrimų ar hidrografiniai laivai ir kiti 
laivai. 
Pateikiant ataskaitą pagal jūrų transporto statistinių duomenų Direktyvą Nr. 95/64/EB, 
įtraukiami šie laivų tipai: skystakrūviai, sausakrūviai, konteinervežiai, specializuoti, 
bendrųjų krovinių nespecializuoti ir keleiviniai. 

 

E.II.A-07 TJO (IMO) laivo numeris 

 
Nuolatinis numeris, priskiriamas kiekvienam laivui jo tapatybei nustatyti. Šis numeris 
nekeičiamas, laivą perduodant plaukti su kitos (-ų) valstybės (-ių) vėliava (-omis), ir įrašomas į 
laivo sertifikatus. TJO (IMO) laivo tapatybės nustatymo numerį sudaro trys raidės (IMO) ir 
septynženklis numeris, kurį klasifikacinė bendrovė „Lloyd's Register Fairplay“ priskiria visiems 
statomiems laivams. Tai vienetinis septynženklis numeris, kilio statybos pradžioje priskiriamas 
savijudžiams??? jūrų prekybos laivams, kurių bendroji talpa (GT) yra 100 arba didesnė, 
išskyrus:  
 
− tik žvejybai naudojamus laivus,  
− laivus, kuriuose nėra įrengta mechaninių varytuvų,  
− pramogines jachtas,  
− specialios paskirties laivus (pvz., švyturiniai laivai, paieškos ir gelbėjimo laivai),  
− gruntovežes baržas,  
− laivus su povandeniniais sparnais, laivus su oro pagalve,  
− plūdriuosius dokus ir konstrukcijas, priskiriamas panašioms kategorijoms,  
− karo laivus ir kariuomenės transporto laivus,  
− medinius laivus. 

 

E.II.A-08 Kruizinis laivas 

 
Keleivinis laivas, skirtas teikti keleiviams įvairias turistines paslaugas. Visiems keleiviams 
skiriamos kajutės. Yra pramogoms laive skirtos patalpos.. 

 
Neįtraukiami įprastas kelto paslaugas teikiantys laivai, net jei kai kurie keleiviai laiko šią 
paslaugą kruizu. Be to, neįtraukiami krovininiai laivai, kurių kajutėse gali keliauti labai ribotas 
keleivių skaičius. Taip pat neįtraukiami tik vienos dienos išvykoms skirti laivai. 

 

E.II.A-09 Jūrų laivo registravimo valstybė (vėliavos valstybė) 

 
Šalis ir (arba) teritorija, kurioje registruotas jūrų laivas. 

 
Jūrų laivui taikomos jo registravimo valstybės būtinosios įgulos, saugos standartų ir konsulinio 
atstovavimo už registracijos šalies ir (arba) teritorijos ribų taisyklės.  Kai kuriose valstybėse, 
pvz., Norvegijoje ir Danijoje, sudaromi tarptautiniai arba atviri registrai, kuriuose nustatomi 
reikalavimai skiriasi nuo nustatytų nacionaliniame registre. 

 

E.II.A-10 Su nacionaline vėliava plaukiojantis jūrų laivas 

 
Duomenis teikiančioje šalyje registruotas jūrų laivas. 

 

E.II.A-11 Su užsienio valstybės vėliava plaukiojantis jūrų laivas 

 
Ne duomenis teikiančioje, o kitoje šalyje registruotas jūrų laivas. 
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E.II.A-12 Prekybos laivynas  

 
Tam tikrą dieną šalyje registruotų prekybos laivų, kurių talpa viršija 100 tonų, skaičius. 

 
Laivyno pokyčiai – tai viso duomenis pateikiančios šalies jūrų laivyno arba laivo tipo 
pakeitimai, atsiradę pakeitus konstrukciją, tipą arba krovumą, perdavus laivą plaukioti su kitos 
valstybės vėliava arba atvirkščiai, nurašius laivus į metalo laužą, nuskendus laivui arba laivą 
įrašius į vidaus vandenų transporto registrą ar išbraukus iš jo. Taip pat įtraukiami 
remontuojami laivai. 
 

E.II.A-13 Dedveitas (DWT) 

 
Laivo dedveitas yra tonomis nurodytas skirtumas tarp laivo, iki vasaros krovos linijos panirusio 
į vandenį , kurio savitasis svoris – 1 025, vandentalpos ir viso laivo svorio, t. y. tonomis 
nurodyta laivo vandentalpa be krovinio, kuro, tepalų, balastinio vandens, gėlo ir geriamojo 
vandens talpyklose, naudojamų atsargų, taip pat keleivių, įgulos ir jų daiktų. 

 

E.II.A-14 Bendroji talpa (GT) 

 
Bendroji talpa yra bendras laivo talpos matas, nustatytas pagal 1969 m. Tarptautinę laivų 
matmenų nustatymo konvenciją. 

 
Prieš priimant šią tarptautinę konvenciją galiojo 1947 m. Oslo konvencija, pagal kurią tam tikrų 
laivų bendrosios talpos dydžiai labai skyrėsi. Tam tikrais atvejais bendrosios talpos matmenis 
galima nustatyti tik remiantis ankstesniąja konvencija. 

 

E.II.A-15 Automatinė tapatybės nustatymo sistema 

 
Automatinė tapatybės nustatymo sistema – tai sistema, skirta: 
 
- automatiškai teikti informaciją (pvz., apie laivo tapatybę, tipą, padėtį, kursą, greitį, 

tinkamumą laivybai ir kitą su sauga susijusią informaciją) tinkamai įrengtoms pakrančių 
stotims, kitiems laivams arba orlaiviams; 

- automatiškai gauti šią informaciją iš panašiai įrengtų laivų; 
- laivams stebėti ir sekti; 
- keistis duomenimis su įrenginiais krante. 
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E.II.B Konteineriai 

E.II.B-01 Krovinio vienetas 

 
Konteineris, nukeliamasis kėbulas. 
 
Jūrų transportui naudojami plokštieji konteineriai (žr. E.II.B-09) priskiriami prie specialios 
rūšies konteinerių. 

 

E.II.B-02 Intermodalinio transporto vienetas (ITV) 

 
Konteineris, nukeliamasis kėbulas arba puspriekabė ir (arba) krovininė variklinė kelių 
transporto priemonė, tinkama intermodaliniam transportui.  

 

E.II.B-03 Konteineris 

 
Speciali dėžė kroviniui vežti, sutvirtinta ir tinkama krauti į rietuves, kurią galima perkrauti 
horizontaliai ir vertikaliai. Tikslesnė techninė konteinerio apibrėžtis:  
 
Transporto įrangos priemonė: 
 
a) nuolat naudojama ir pakankamai tvirta, kad būtų tinkama naudoti daug kartų; 
b) specialiai sukonstruota, kad būtų lengviau vežti krovinius vienos arba daugiau rūšių 

transportu neperkraunant tarpiniuose punktuose; 
c) turi įtaisus, kuriais be papildomo paruošimo jas galima kilnoti, visų pirma perkrauti iš 

vienos transporto rūšies į kitą; 
d) sukonstruota taip, kad būtų lengva į ją sukrauti ir iš jos iškrauti krovinius; 
e) tinkama krauti į rietuves; ir 
f) kurios vidaus talpa 1 m3 arba didesnė. 
 
Nukeliamieji kėbulai neįtraukiami.  
 
Jūrų transportui naudojami plokštieji konteineriai neturi vidaus talpos ir todėl neatitinka f 
punkto reikalavimo (žr. E.II.B-09), tačiau jie turėtų būti laikomi specialios rūšies konteineriais, 
todėl įtraukiami į šią apibrėžtį. 

 

E.II.B-04 Konteinerių dydžiai 

 
Pagrindiniai konteinerių dydžiai: 

 
a) 20 pėdų ISO konteineris (ilgis – 20 pėdų, plotis – 8 pėdos); 
b) 40 pėdų ISO konteineris (ilgis – 40 pėdų, plotis – 8 pėdos); 
c) ilgesnis nei 20 pėdų ir trumpesnis nei 40 pėdų ISO konteineris; 
d) ilgesnis nei 40 pėdų ISO konteineris; 
e) labai didelės talpos paaukštintas konteineris (padidintas konteineris); 
f) oro transporto konteineris (vežimo oro transportu reikalavimus atitinkantis konteineris). 

 
Konteineriai paprastai būna 8 pėdų aukščio, tačiau yra ir kitokio aukščio konteinerių.  
Paaukštintų konteinerių aukštis – 9,5 pėdos. Labai didelės talpos padidintų konteinerių 
matmenys didesni, nei nustatyta ISO.  Jų ilgis gali būti 45, 48 ir 53 pėdos.  
 a-e punktuose nurodytų dydžių konteineriai laikomi dideliais konteineriais. 
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E.II.B-05 Tuščio konteinerio svoris 

 
Tuščio konteinerio svoris įtraukiamas į bendrą konteineriuose vežamų krovinių svorį; jis taip 
pat vadinamas bendruoju bruto krovinių svoriu. Bendrąjį konteineriuose vežamų krovinių svorį 
galima apskaičiuoti iš bendrojo bruto svorio atėmus tuščio konteinerio svorį ir atvirkščiai. Jei 
informacijos apie tuščio konteinerio svorį nėra, jį galima apskaičiuoti pagal toliau pateikiamus 
apytikslius duomenis. 
 
Apytikslis tuščio konteinerio svoris: 
 
a) 20 pėdų ISO konteinerio –   2,3 tonos. 
b) 40 pėdų ISO konteinerio –   3,7 tonos. 
c) ISO konteinerio, ilgesnio nei 20 pėdų ir trumpesnio nei 40 pėdų –  3,0 tonos. 
d) ilgesnio nei 40 pėdų ISO konteinerio –   4,7 tonos. 

 

E.II.B-06 Konteinerių tipai 

 
Pagrindiniai konteinerių tipai pagal krovininių konteinerių ISO standartų vadovą: 

 
1. Bendrosios paskirties konteineriai, 
 
2. Specialiosios paskirties konteineriai: 

− uždaras vėdinamas konteineris; 
− konteineris be stogo; 
− platforminis konteineris be šoninių sienelių; 
− platforminis konteineris be šoninių sienelių su visa aukštutine konstrukcija; 
− platforminis konteineris be šoninių sienelių su ne visa aukštutine konstrukcija ir 

stacionariomis galinėmis sienelėmis; 
− platforminis konteineris be šoninių sienelių su ne visa aukštutine konstrukcija ir 

atlenkiamomis galinėmis sienelėmis;  
− platforma (konteineris). 

 
3. Specialiosios paskirties krovinių konteineriai: 

− nuolatinį šilumos režimą užtikrinantis konteineris; 
− izoterminis konteineris; 
− šaldomasis konteineris (naudojamas vienkartinis aušalas); 
− mechaniškai šaldomas konteineris; 
− šildomasis konteineris; 
− šaldomasis ir šildomasis konteineris; 
− konteinerinė cisterna; 
− sausų birių krovinių konteineris; 
− kitiems kroviniams (pvz., automobiliams, gyvuliams ir kt.) vežti skirti konteineriai; ir 
− vežimo oro transportu konteineris. 

 

E.II.B-07 Dvidešimties pėdų vieneto ekvivalentas (TEU) 

 
Statistinis vienetas, pagrįstas 20 pėdų (6,10 m) ilgio ISO konteinerių matmenimis, naudojamas 
įvairios talpos konteineriams matuoti ir konteinervežių krovumui arba terminalų pajėgumui 
apibūdinti. 20 pėdų ilgio ISO konteineris atitinka 1 TEU.  
 
40 pėdų ilgio ISO konteineris atitinka 2 TEU. 
Vienas 20–40 pėdų ilgio konteineris atitinka 1,5 TEU. 
Vienas ilgesnis nei 40 pėdų konteineris atitinka 2,25 TEU. 
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E.II.B-08 Nukeliamasis kėbulas 

 
Krovinių vežimo vienetas, pritaikytas prie kelių transporto priemonės matmenų ir turintis 
įtaisus, kuriais jį galima perkelti iš vienos rūšies transporto į kitą, paprastai kelių ir geležinkelių.  
 
Šių vienetų konstrukcija iš pradžių nebuvo pritaikyta tam, kad juos būtų galima krauti vienus 
ant kitų, jei jie visiškai pripildyti arba keliami už viršutinės dalies. Dabar daugelį tokių vienetų 
galima taip krauti, bet ne taip paprastai kaip konteinerius. Pagrindinis bruožas, skiriantis juos 
nuo konteinerių, – jie pritaikyti prie kelių transporto priemonės matmenų. Norint naudoti tokius 
vienetus geležinkelių transportui, būtinas Tarptautinės geležinkelių sąjungos (TGS) 
patvirtinimas. Kai kuriuose nukeliamuosiuose kėbuluose įtaisytos atlenkiamosios kojelės, ant 
kurių kėbulas stovi, kai nuimamas nuo transporto priemonės. 

 

E.II.B-09 Plokščiasis konteineris 

 
Krovininė platforma be aukštutinės konstrukcijos, kurios ilgis ir plotis atitinka konteinerio 
pagrindo ilgį ir plotį, ir kurioje įrengtos kampinės viršutinės ir apatinės jungiamosios detalės. 
 
Šis terminas – tai alternatyvus specialios paskirties konteinerių – t. y. konteinerių platformų ir 
nerėminių konteinerių platformų – tipų pavadinimas. 
 

E.II.B-10 Padėklas 

 
Krovinių kėlimui ir krovimui į rietuves palengvinti skirta paaukštinta platforma.  
 
Padėklai paprastai gaminami iš medžio ir yra standartinių matmenų: 
1000 mm X 1200 mm (ISO) ir 800 mm X 1200 mm (CEN). 
 

E.II.B-11 Ro-ro transporto priemonė 

 
Ratinė krovinių vežimo priemonė, pvz., sunkvežimis, priekaba arba puspriekabė, kuri gali 
užvažiuoti arba būti užvilkta ant laivo arba traukinio. 
 
Ši apibrėžtis taikoma uostuose arba laivuose naudojamoms priekaboms. 
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E.III ĮMONĖS, EKONOMINĖS VEIKLOS REZULTATAI IR UŽIMTUMAS 

E.III-01 Vežimas samdos pagrindais arba už atlygį 

 
Žmonių arba krovinių vežimas trečiųjų šalių vardu už atlygį. 

 

E.III-02 Vežimas savo sąskaita 

 
Vežimas ne samdos pagrindais ir ne už atlygį. 

 
Tai yra įmonės jai priklausančio krovinio vežimas, neatliekant susijusių finansinių operacijų. 

 

E.III-03 Įmonė 

Institucinis vienetas arba mažiausias institucinių vienetų junginys, apimantis ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuojantis visas funkcijas, būtinas to vieneto ar jų junginio gamybinei veiklai 
vykdyti. 
 
Įmonei keliamas reikalavimas, kad būtų vienas savininkas arba kontroliuojanti organizacija. 
Tačiau įmonė gali vykdyti įvairių rūšių veiklą arba būti įsisteigusi keliose vietose. Statistiniai 
duomenys teikiami ir apie tas įmones, kurios nesamdo apmokamų darbuotojų. Turėtų būti 
atsižvelgta tik į tuos vienetus, kurie per ataskaitinį laikotarpį iš tikrųjų vykdė veiklą. 
Neveikiančios arba veiklos dar nepradėjusios įmonės neįtraukiamos. 

 

E.III-04 Jūrų transporto įmonė (laivybos įmonė) 

 
Įmonė, vienoje arba keliose vietose teikianti vežimo jūrų transportu paslaugas ir kurios 
pagrindinė veikla pagal pridėtinę vertę – vežimas jūrų transportu. 

 
Pagal veiklos klasifikatorius vykdoma tokia veikla: 
 
ISIC 4 red.:  501 klasė.  Jūrų ir pakrančių vandenų transportas 
EVRK 2 red.:  50.1 grupė. Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas 
   50.2 grupė. Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas 
 
Įtraukiamos savininkų arba laikinai nuomojančių asmenų vardu prekybos laivus 
eksploatuojančios laivų valdymo įmonės. Neįtraukiami uostai ir kiti pagalbines bei antrines 
vežimo paslaugas teikiantys vienetai. Jie priskiriami punktui E.III-06. 

 

E.III-05 Valstybės jūrų transporto įmonė 

 
Jūrų transporto įmonė, kurios pagrindinė akcininkė (turinti daugiau kaip 50 % kapitalo) yra 
valstybė arba valstybės institucijos ir jų įmonės. 

 

E.III-06 Uosto įmonė 

 
Vienoje ar keliose vietose uosto paslaugas teikianti įmonė, kurios pagrindinė veikla pagal 
pridėtinę vertę yra uosto paslaugos. Pramoginių uostų įmonės neįtraukiamos. 

 
Įtraukiamos uosto įmonės, išskyrus pramoginių uostų įmones. Pagal veiklos klasifikatorius 
vykdoma tokia veikla: 
ISIC 4 red. (projektas):  5222 klasė. Vandens transportui būdingų paslaugų veikla  
EVRK 2 red.:  52.22 klasė. Vandens transportui būdingų paslaugų veikla  
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E.III-07 Valstybės uosto įmonė 

 
Uosto įmonė, kurios pagrindinė akcininkė (turinti daugiau kaip 50 % kapitalo) yra valstybė arba 
valstybės institucijos ir jų įmonės. 

 

E.III-08 Klasifikavimo bendrovė 

 
Jūrų laivų projektavimo ir statybos standartus nustatanti ir šių standartų laikymąsi prižiūrinti 
įmonė, kurios tikslas – visuomenės labui užtikrinti aukštus techninius projektavimo, statybos, 
techninės priežiūros, eksploatavimo ir veiksmingumo standartus bei padidinti gyvybės ir 
nuosavybės apsaugą jūroje. 
 
Pagal veiklos klasifikatorius vykdoma tokia veikla: 
 
ISIC 4 red. (projektas):  5229 klasė. Kita transportui būdingų paslaugų veikla  
EVRK 2 red.:  52.29 klasė. Kita transportui būdingų paslaugų veikla  

 

E.III-09 Apyvarta 

 
Bendra suma, kurią per ataskaitinį laikotarpį įmonė patvirtino sąskaitomis faktūromis. Ši suma 
atitinka rinkoje parduotų prekių kiekį ir trečiosioms šalims suteiktas paslaugas. Apyvartai 
priskiriamos „kitos veiklos pajamos“, pvz., pajamos iš koncesijų, patentų, prekių ženklų ir 
panašaus turto. Apyvartai taip pat priskiriami visi kiti prekių ar paslaugų, kurių sąskaitas 
faktūras įmonė pateikė klientams, muitai ir mokesčiai, išskyrus PVM. Be to, apyvartai 
priskiriami visi kiti mokesčiai klientams. Turi būti išskaityti kainų sumažinimai, grąžinamosios 
išmokos ir nuolaidos, išskyrus nuolaidas, kurios buvo suteiktos parduodant už grynuosius 
pinigus. 
 
Apyvartai priskiriama tik įprasta veikla, todėl į ją neįtraukiamas  ilgalaikio turto pardavimas. 
Taip pat neįtraukiamos valdžios institucijų ir Europos Sąjungos institucijų suteiktos veiklos 
subsidijos. 

 

E.III-10 Užimtumas 

 
Užimtumas – įdarbintų žmonių skaičius, t. y. bendras įmonėje dirbančių žmonių skaičius 
(įskaitant dirbančius savininkus, reguliariai įmonėje dirbančius dalininkus ir šeimoje be 
užmokesčio dirbančius žmones) ir ne toje įmonėje dirbančių, tačiau jai priklausančių žmonių, 
kuriems ta įmonė tiesiogiai moka atlyginimą (pvz., prekybos atstovai, prekes pristatantys 
darbuotojai, remonto ir techninės priežiūros brigados), skaičius. Taip pat įtraukiami trumpai 
nedirbantys žmonės (pvz., sergantys, išėję mokomų ar specialių atostogų) ir streikuojantys 
darbuotojai, tačiau neapibrėžtam laikotarpiui išvykę darbuotojai neįtraukiami. Tai pat įtraukiami 
ne visą darbo dieną dirbantys darbuotojai, kuriems šis statusas priskirtas pagal duomenis 
pateikiančios šalies įstatymus ir į įmonės mokėjimo žiniaraštį įtraukti ar sezoniniai darbininkai, 
mokiniai ir į mokėjimo žiniaraštį įtraukti namuose dirbantys žmonės. 
 
Į įdarbintų žmonių skaičių neįtraukiama kitų įmonių suteikta darbo jėga, taip pat duomenis 
teikiančioje įmonėje remonto ir techninės priežiūros darbus savo įmonių vardu vykdantys 
darbuotojai ir privalomąją karinę tarnybą atliekantys darbuotojai. Kita vertus, įmonėje dėl 
komercinių paskatų pagal ilgalaikes sutartis (t. y. keleiviniuose keltuose dirbantis pardavimo 
skatinimo personalas) dirbančius žmones reikėtų laikyti įmonės, kurioje jie dirba, darbuotojais, 
o ne dirbančiais įmonėje, su kuria juos sieja darbo sutartys. 

 
Šeimoje be užmokesčio dirbantys žmonės – su įmonės savininku gyvenantys ir reguliariai 
įmonei dirbantys, tačiau nesudarę paslaugų sutarties ir už atliktą darbą pastovaus atlygio 
negaunantys žmonės. Ši apibrėžtis apsiriboja žmonėmis, kurių pagrindinė veikla neįtraukta į 
kitos įmonės mokėjimo žiniaraštį. 



E. Jūrų Transportas 
 

- 124 - 

 
Įdarbintų žmonių skaičius atitinka darbo vietų skaičių, nustatytą remiantis 1995 m. Europos 
sąskaitų sistema (ESS) ir matuojamą pagal metų vidurkį. 
 

E.III-11 Užimtumo kategorija – jūrų transporto įmonės darbuotojai 

 
Jūrų transporto įmonės darbuotojų kategorijos:  
 
- pareigūnai (karininkai) 
- eiliniai įgulos nariai, 
- kadetai ir kiti stažuotojai, 
- kitas laivo personalas, įskaitant restoranų ir pramogų sektoriaus darbuotojus, 
- krante dirbantys vadovaujamosios grandies darbuotojai, pardavimo, keleivių aptarnavimo, 

krovinių tvarkymo ir pan. sričių darbuotojai. 
 

E.III-12 Užimtumo kategorija – uosto įmonės darbuotojai 

 
Uosto įmonės darbuotojų kategorijos:  
 
- uosto valdybos ir administracijos darbuotojai, 
- locmanai ir kiti laivo darbuotojai, 
- dokų darbininkai, 
- techninis ir priežiūros personalas, 
- kiti. 
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E.IV EISMAS 

E.IV-01 Jūrų transporto paslaugos 

 
Jūrų laivo plaukimas jūra. 
 
Priskiriamas ir viename uoste vykstantis eismas (jūrų laivų plaukimas į jūroje esančius 
statinius arba šiukšlių išmesti ar eismas iš jūros dugno į uostus). Įtraukiamas ir krovinių 
vežimas jūrų laivais upių jūrų keliais. Neįtraukiamas eismas vidaus vandenų keliais tarp jūrų 
uostų ir vidaus vandenų uostų (priskiriama eismui vidaus vandenų keliais). Neįtraukiamas jūrų 
laivų plaukimas iš vieno to paties uosto baseino ar doko į kitą. 

 

E.IV-02 Reguliariosios jūrų transporto paslaugos 

 
Reguliarios paslaugos, jūrų laivais teikiamos pagal paskelbtą tvarkaraštį arba pakankamai 
reguliariai ar dažnai, kad sudarytų atpažįstamą sistemingą seką. 

 

E.IV-03 Nereguliariosios jūrų transporto paslaugos 

 
Kitos jūrų transporto paslaugos, išskyrus reguliariąsias. 

 

E.IV-04 Reisas jūra 

 
Jūrų transporto eismas iš nustatytos išvykimo vietos į tam tikrą paskirties vietą. 

 
Reisą gali sudaryti tam tikri etapai arba atkarpos. Įtraukiami reisai vieno uosto teritorijoje iš jūrų 
uosto į jūroje esantį įrenginį ar vietą. Jūrų transporto reisai taip pat vadinami kelionėmis jūra 
arba kruizais. 

 

E.IV-05 Jūrų transporto reiso etapas 

 
Jūrų transporto reiso etapas – laivo plaukimas tiesiogiai iš vieno uosto į kitą, neįplaukiant į 
tarpinį uostą. 
 

E.IV-06 Krovininis reisas 

 
Reisas jūra iš pakrovimo ar keleivių įlipimo uosto į iškrovimo ar keleivių išlipimo uostą, kurio 
metu vežami kroviniai. 

 
Atlikdamas reisą jūra laivas tarp nurodytų išplaukimo ir paskirties vietų gali įplaukti į keletą 
uostų ir toks reisas gali apimti ne vieną krovininį reisą, kai kroviniai pakraunami ir iškraunami 
keliuose uostuose. 

 

E.IV-07 Atstumas nuo uosto iki uosto 

 
Statistikos reikmėms atstumu nuo uosto iki uosto laikomas iš tikro nuplauktas atstumas. 

 
Iš tikro nuplauktą atstumą galima nurodyti apytiksliai. 
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E.IV-08 Laivo kilometras 

 
Laivo plaukimą vieną kilometrą atitinkantis matavimo vienetas. 

 
Atsižvelgiama į iš tikro nuplauktą atstumą. Į jį įtraukiamas laivų be krovinio nuplauktas 
atstumas. 
 

E.IV-09 Prekybos laivo įplaukimas į uostą 

 
Prekybos laivas įplaukia į uostą, kai nuleidžia inkarą arba prisišvartuoja kroviniui pakrauti ir 
(arba) iškrauti, keleiviams įlaipinti ir (arba) išlaipinti arba keleivių ekskursijoms. 
 
Inkaro nuleidimas, jei kroviniai nekraunami ar neįlaipinami (išlaipinami) keleiviai, ir uostų 
teritorijos kirtimai neįtraukiami. 

 

E.IV-10 Įplaukimas degalams ar kitoms atsargoms pildyti 

 
Krovininis ir keleivinis laivas įplaukia pasipildyti degalų ir kitų atsargų, kai nuleidžia inkarą arba 
prisišvartuoja uoste, kad papildytų bunkerinių degalų ar kitas atsargas. 

 

E.IV-11 Kiti įplaukimai į uostą 

 
Tai krovininio ar keleivinio laivo įplaukimai, išskyrus įplaukimus į uostus ar įplaukimus 
degalams ir kitoms atsargoms pildyti. 
 

E.IV-12 Prekybos laivo įplaukimas 

 
Prekybos laivo įplaukimas į uostą duomenis teikiančios šalies teritorijoje. 

 

E.IV-13 Prekybos laivo išplaukimas 

 
Prekybos laivo išplaukimas iš uosto duomenis teikiančios šalies teritorijoje. 

 

E.IV-14 Prekybos laivo prastova 

 
Prekybos laivui skaičiuojama prastova, jei jis dėl darbo trūkumo yra prišvartuotas uoste. 

 

E.IV-15 Uosto valstybės kontrolė 

 
Uosto valstybės vykdomi prekybos laivų patikrinimai, siekiant stebėti jų tinkamumą laivybai. 

 

E.IV-16 Sulaikymas kontroliuojant uosto valstybei 

 
Netinkamų laivybai pripažintų prekybos laivų sulaikymas uoste, kontroliuojant uosto valstybei. 
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E.V VEŽIMO MATAVIMO VIENETAI 

E.V-01 Vežimas jūrų transportu 

 
Krovinių ir (arba) keleivių vežimas prekybos laivais, kai visa kelionė arba jos dalis vyksta jūra. 

 
Priskiriamas ir viename uoste vykstantis eismas (krovinių vežimas į jūroje esančius statinius 
arba išmesti jūroje ar kėlimas iš jūros dugno ir iškrovimas uoste). Neįtraukiami į laivus uoste 
tiekiami bunkeriniai degalai ir atsargos, bet įtraukiami į jūroje esančius laivus vežami 
bunkeriniai degalai. 

 
Įtraukiamas ir krovinių vežimas prekybos laivuose upių jūrų keliais. Neįtraukiamas krovinių 
vežimas vidaus vandenų laivais tarp jūrų uostų ir vidaus vandenų uostų. (Jie priskiriami 
vežimui vidaus vandenų transportu). Neįtraukiamas krovinių vežimas iš vieno to paties uosto 
baseino ar doko į kitą. 

 

E.V-02 Komercinis vežimas jūrų transportu 

 
Komerciniais tikslais atliekamas vežimas jūra už mokestį (t. y. nuomojant arba už atlygį) arba 
pačios įmonės sąskaita, jei šis vežimas yra kitos ekonominės veiklos dalis. 

 

E.V-03 Vidaus vežimas jūrų transportu 

 
Vežimas jūrų transportu šalies teritorijoje iš vieno uosto į kitą arba vežimas šalies teritorijoje 
esančiame viename uoste. 

 
Vidaus vežimas jūra taip pat vadinamas kabotažu. Vidaus vežimą jūrų transportu galima 
vykdyti prekybos laivais, registruotais duomenis teikiančioje šalyje ar kitoje šalyje. 

 

E.V-04 Tarptautinis vežimas jūrų transportu 

 
Vežimas jūrų transportu, išskyrus vidaus vežimą jūrų transportu. 

 
Įtraukiamas ir tarptautinis vežimas vieno uosto ribose. 

 

E.V-05 Vežimas jūra tarp kitų šalių 

 
Tarptautinis vežimas jūra iš vienos šalies į kitą trečiojoje šalyje registruotu prekybos laivu. 

 
Trečioji šalis – kita nei krovinio pakrovimo (keleivių įlipimo) arba krovinio iškrovimo (keleivių 
išlipimo) šalis. 
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E.V-06 Trumpųjų nuotolių laivyba 

 
Krovinių vežimas jūra iš vieno uosto į kitą, palyginti netolimą uostą. 

 
Įtraukiamas keltų ir aptarnaujančio transporto eismas. Europoje trumpųjų nuotolių laivybai 
priskiriamas krovinio vežimas jūra iš vieno Europos uosto į kitą Europos uostą, taip pat ir iš 
Europos uostų į uostus ne Europos šalyse, uždarų jūrų pakrantės linija besiribojančiose su 
Europa. 
 

E.V-07 Giliavandenė jūrų laivyba 

 
Krovinių vežimas jūra, išskyrus trumpųjų nuotolių laivybą. 

E.V-08 Įpakuotų krovinių vežimas 

 
Įpakuotų krovinių vežimas – krovinių vežimas intermodalinio transporto priemonėmis, pvz., 
konteineriuose ar mobiliosiose (ro-ro) priemonėse. 

 
Vežimas nukeliamuosiuose kėbuluose įtraukiamas. 

 

E.V-09 Neįpakuotų krovinių vežimas 

 
Krovinių vežimas, išskyrus įpakuotų krovinių vežimą. 

 
Šiai kategorijai priskiriamas skystų piltinių ir sausų biriųjų krovinių, medienos gaminių ir 
bendrųjų krovinių vežimas. 

 

E.V-10 Tonkilometris 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vienos tonos krovinio vežimą prekybos laivu vieną kilometrą. 

 

E.V-11 Sąlyginis tonkilometris 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vieną kilometrą plaukiančio prekybos laivo vienos tonos 
krovumą. Sąlyginiai tonkilometriai lygūs laivo krovumo ir visų reisų atstumų nuo uosto iki uosto 
sandaugai. Taip pat įtraukiamas ir vežimas baržomis. 

 

E.V-12 Faktinis tonkilometrių skaičius 

 
Faktinis tonkilometrių skaičius – visų reisų bendro tonų kiekio ir kiekvieno reiso atstumo iš 
uosto į uostą sandaugų suma. 

 

E.V-13 Krovumo panaudojimas  

 
Faktinių tonkilometrių ir siūlomų tonkilometrių santykis išreikštas procentais. 

 

E.V-14 Krovinių laive kiekis tonomis 

 
Prekybos laive esančių krovinių kiekis tonomis, atplaukus į uostą arba išplaukiant iš jo. 
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E.V-15 TEU kilometras 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vieno TEU konteinerio vežimą vieną kilometrą. 

 

E.V-16 Sąlyginis TEU kilometras 

 
Sąlyginis TEU kilometras atitinka vienos TEU talpos vežimą konteineriniame laive vieną 
kilometrą. Sąlyginiai TEU kilometrai lygūs laivo TEU krovumo ir visų reisų atstumų nuo uosto 
iki uosto sandaugai. 

 
Didžiausias leidžiamas TEU skaičius – nustatytas didžiausias leidžiamas vežti TEU skaičius, 
nurodytas klasifikavimo bendrovės registre. 
 

E.V-17 Faktinis TEU kilometrų skaičius  

 
Faktinis TEU kilometrų skaičius – visų reisų bendro vežtų TEU kiekio ir kiekvieno reiso 
atstumo iš uosto į uostą sandaugų suma. 

 

E.V-18 Didžiausio leidžiamo TEU skaičiaus panaudojimas 

 
Faktinių TEU kilometrų ir siūlomų TEU kilometrų santykis, išreikštas procentais. 

 

E.V-19 TEU skaičius laive 

 
TEU skaičius prekybos laive, atplaukus į uostą arba išplaukiant iš jo. 

 

E.V-20 Jūrų transporto keleivis 

 
Prekybos laivu į kelionę vykstantis asmuo. 

 
Pagalbiniai prekybos laivui priskirti darbuotojai keleiviais nelaikomi. Nemokamai laivu 
keliaujantys, bet jam nepriskirti įgulos nariai ir kūdikiai neįtraukiami. 

 

E.V-21 Kruizinio laivo keleivis 

 
Jūra kruiziniu laivu keliaujantis jūrų transporto keleivis. 
 
Vienos dienos išvykos keleiviai neįtraukiami. 

 

E.V-22 Jūrų transporto keleivio kelionė 

 
Keleivio vykimas iš kelionės pradžios uosto į uostą, kuriame kelionė pabaigiama. Tam tikrų 
keleivių, būtent kruizinių laivų keleivių, kelionė gali prasidėti ir baigtis tame pačiame uoste. 

 
Atsižvelgiama į keleivio iš tikrųjų nuplauktą atstumą. 

E.V-23 Keleivio kilometras  

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vieno keleivio plaukimą prekybos laivu vieną kilometrą. 
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E.V-24 Sąlyginis keleivio kilometras 

 
Sąlyginis keleivio kilometras – didžiausio laive leidžiamų vežti keleivių skaičiaus vienetas 
vežimas vieną kilometrą. 

 
Sąlyginiai keleivių kilometrai lygūs sandaugų, gautų didžiausią laive leidžiamų vežti keleivių 
skaičių padauginus iš visų kelionių nuo uosto iki uosto atstumų, sumai. 
Didžiausiu laive leidžiamų vežti keleivių skaičiumi laikomas nustatytas didžiausias laive 
leidžiamų vežti keleivių skaičius, nurodytas klasifikavimo bendrovės registre.  

 

E.V-25 Keleivių skaičius laive 

 
Prekybos laive įplaukiant į uostą arba išplaukiant iš uosto esančių keleivių skaičius. 

 

E.V-26 Faktinis keleivio kilometrų skaičius 

 
Sandaugų, gautų dauginant per kiekvieną kelionę vežtų jūrų transporto keleivių skaičių iš 
atstumo nuo uosto iki uosto, suma. 

 

E.V-27 Didžiausio leidžiamo vežti keleivių skaičiaus panaudojimas 

 
Faktinių keleivio kilometrų ir sąlyginių keleivio kilometrų santykis, išreikštas procentais. 

 

E.V-28 Jūrų transporto keleivio kelionės tikslas 

 
Į kelionę vykstama dėl šių priežasčių: 
 
- dirbti arba mokytis (reguliarus važiavimas), 
- verslo reikalais, 
- poilsiauti (atostogų), 
- kita (apsipirkti, laisvalaikiu, šeimos reikalais). 

 

E.V-29 Įlipęs jūrų transporto keleivis 

 
Į prekybos laivą įlipantis ir juo keliauti ketinantis keleivis. 

 
Persėdimas iš vieno prekybos laivo į kitą laikomas įlipimu po išlipimo. Neįtraukiami kruizinių 
laivų keleiviai, vykstantys į keleivinę kruizinę ekskursiją. 

 

E.V-30 Išlipęs jūrų transporto keleivis 

 
Jūrų transporto keleivio kelionei pasibaigus iš prekybos laivo išlipantis keleivis. 

 
Persėdimas iš vieno prekybos laivo į kitą laikomas išlipimu prieš perlipimą. Neįtraukiami 
kruizinių laivų keleiviai, vykstantys į keleivinę kruizinę ekskursiją. 

 

E.V-31 Kruizinio laivo keleivio ekskursija 

 
Kruizinio laivo keleivio trumpas apsilankymas su uostu susijusiose turistinėse vietose, tuo pat 
metu pasiliekant teisę į kajutę laive. 
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E.V-32 Keleivių vežimo jūrų transportu jungtis 

 
Jūra keliavusio keleivio įlipimo ir išlipimo uostų derinys, neatsižvelgiant į kelionės maršrutą. 
 
Šie uostai – tai jūrų uostai (išskyrus vežimą upe ir jūra, kai tuos uostus galima laikyti vidaus 
vandenų uostais), kuriems pagal tarptautines klasifikavimo sistemas (pvz., UN-LOCODE) yra 
priskirti kodai (uostų ir kitų vietų kodavimas). 
Šiuos uostus galima sugrupuoti pagal jų geografinę vietą remiantis tarptautinėmis 
klasifikavimo sistemomis, pvz., NUTS (Teritorinių vienetų statistinė nomenklatūra, Eurostatas). 
Jei įlipama ir išlipama tame pačiame uoste, tai nėra keleivių vežimo jūrų transportu jungtis. 

 

E.V-33 Keleivio įlipimo uostas 

 
Uostas, iš kurio keleivis pradėjo kelionę. 
 
Persėdimas iš vieno prekybos laivo į kitą laikomas įlipimu po išlipimo. Neįtraukiami kruizinių 
laivų keleiviai, vykstantys į keleivinę kruizinę ekskursiją. 
 

E.V-34 Keleivio išlipimo uostas 

 
Uostas, kuriame keleivis baigė kelionę. 

 
Persėdimas iš vieno prekybos laivo į kitą laikomas išlipimu prieš perlipimą. Neįtraukiami 
kruizinių laivų keleiviai, vykstantys į keleivinę kruizinę ekskursiją. 
 

E.V-35 Jūra vežami kroviniai 

 
Visi prekybos laivais vežami kroviniai. 

 
Tai apima visą pakuotę ir įrangą, pvz., konteinerius, nukeliamuosius kėbulus, padėklus ar 
krovinines kelių transporto priemones. Šiems kroviniams priskiriamas paštas, taip pat 
vagonais, vagonuose, sunkvežimiais, priekabomis, puspriekabėmis arba baržomis vežami 
kroviniai. Tačiau kroviniais nelaikomi: keleivinės kelių transporto priemonės su vairuotojais, be 
krovinių grįžtančios prekybinės transporto priemonės ir priekabos, laivų bunkeriai ir atsargos, 
žvejybos ir žuvies perdirbimo laivuose esanti žuvis, tarp skirtingų to paties uosto baseinų arba 
dokų vežami kroviniai. 
 

E.V-36 Bendrasis bruto krovinių svoris  

 
Bendras krovinių, visos pakuotės ir tuščios transporto priemonės (pvz., konteinerių, 
nukeliamųjų kėbulų ir krovininių padėklų bei laivais vežamų krovininių kelių transporto 
priemonių, vagonų ar baržų) svoris. 

E.V-37 Bendrasis krovinių svoris 

 
Bendras krovinių ir pakuotės svoris, atėmus tuščios transporto priemonės (pvz., konteinerių, 
nukeliamųjų kėbulų ir krovininių padėklų bei laivuose vežamų krovininių kelių transporto 
priemonių, vagonų ar baržų) svorį. 
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E.V-38 Tuščios transporto priemonės svoris  

 
Transporto priemonės (pvz., konteinerių, nukeliamųjų kėbulų ir krovininių padėklų bei laivuose 
vežamų krovininių kelių transporto priemonių, vagonų ar baržų) svoris, prieš pakraunant bet 
kokį krovinį. 
 

E.V-39 Krovinių tipai 

 
Krovinius galima klasifikuoti atsižvelgiant į laivo konstrukciją ir į būtiną krovos įrangą uostuose 
ir laive. Pagrindinės kategorijos: 
 
- skysti piltiniai kroviniai, 
- sausi birūs kroviniai, 
- konteineriai, 
- ro-ro (savaeigiai), 
- ro-ro (nesavaeigiai), 
- kiti bendrieji kroviniai. 

 

E.V-40 Laivo krovimas kranais (lo-lo) 

 
Laivo pakrovimas (iškrovimas) laivo strėliniais kranais arba krante esančiais kranais. 

 

E.V-41 Konteinerių krovinys 

 
Konteinerių krovinys – tai konteineriai su kroviniu arba be jo, užkeliami arba nukeliami nuo jūra 
juos vežančių laivų. 

 

E.V-42 Horizontalusis laivo krovimas (ro-ro) 

 
Laivo pakrovimas (iškrovimas), kai kroviniai įvežami (išvežami) per laivo duris ir (arba) 
apareles ratinėmis transporto priemonėmis. 

 
Gyvų kanopinių gyvulių pakrovimas ar iškrovimas įtraukiamas. 

 

E.V-43 Ro-ro krovinys 

 
Ro-ro krovinys – tai ro-ro transporto priemonėse, konteineriuose arba ne konteineriuose 
esantys kroviniai ir ro-ro transporto priemonės, užridenamos arba nuridenamos nuo jūra juos 
vežančių laivų. 

 

E.V-44 Jūra vežamų krovinių kategorijos 

 
Jūra vežamų krovinių kategorijos nustatytos NST (Standartinė transporto statistikos krovinių 
nomenklatūra – Eurostatas) ir CSTE (Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos 
(JT/EEK) Prekių vežimo Europoje statistinis klasifikatorius) nomenklatūrose. 
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E.V-45 Pavojingi kroviniai 

 
Jūra vežamų pavojingų krovinių klasės apibrėžtos Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus 
gyvybės apsaugos jūroje (TKDŽGAJ (SOLAS), 1974 m.) VII skyriuje, su pakeitimais ir 
patikslinimais, padarytais Tarptautiniu pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksu (TPKVJK). 

 

E.V-46 Perkrovimas iš laivo į laivą 

 
Krovinio iškrovimas iš vieno prekybos laivo ir jo pakrovimas į kitą laivą krovinio vežimui 
pabaigti, net jei krovinys prieš tai tam tikrą laiką būna krante. 

 
Neįtraukiamas perkrovimas į kitos transporto rūšies priemones. 

 

E.V-47 Pakrauti kroviniai 

 
Į prekybos laivą pakrauti ir vežami jūra kroviniai. 

 
Perkrovimas iš vieno prekybos laivo į kitą laikomas pakrovimu po iškrovimo. Pakrauti kroviniai 
– tai vidaus kroviniai, perkrauti kroviniai (į uostą jūra atvežti vidaus arba kitos šalies kroviniai) ir 
sausumos keliu tranzitu vežami kroviniai (kelių, geležinkelių, oro arba vidaus vandenų 
transportu į uostą atvežti kitos šalies kroviniai). 

 

E.V-48 Iškrauti kroviniai 

 
Iš prekybos laivo iškrauti kroviniai. 

 
Perkrovimas iš vieno prekybos laivo į kitą laikomas iškrovimu prieš pakartotinį pakrovimą. 
Iškrauti kroviniai – tai vidaus kroviniai, perkrauti kroviniai (iš uosto jūra išvežti vidaus arba kitos 
šalies kroviniai) ir sausumos keliu tranzitu vežami kroviniai (kelių, geležinkelių, oro arba vidaus 
vandenų transportu iš uosto išvežti kitos šalies kroviniai). 

 

E.V-49 Krovinių vežimo jūros transportu jungtis 

 
Jūra vežamų krovinių pakrovimo ir iškrovimo vietų junginys, neatsižvelgiant į reiso maršrutą. 

 
Šie uostai – tai jūros uostai (išskyrus vežimą upe ir jūra, kai tuos uostus galima laikyti vidaus 
vandens uostais), kuriems pagal tarptautines klasifikavimo sistemas (pvz., UN-LOCODE) yra 
priskirti kodai (uostų ir kitų vietų kodavimas). 
Šiuos uostus galima sugrupuoti pagal jų geografinę vietą remiantis tarptautinėmis 
klasifikavimo sistemomis, pvz., NUTS (Teritorinių vienetų statistinė nomenklatūra, Eurostatas). 
 

E.V-50 Pakrovimo uostas 

 
Uostas, kuriame krovinių siunta buvo pakrauta į laivą, iš kurio ji iškraunama duomenis 
teikiančiame uoste. 

 
Perkrovimas iš vieno prekybos laivo į kitą laikomas pakrovimu po iškrovimo. 
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E.V-51 Iškrovimo uostas 

 
Uostas, kuriame duomenis teikiančiame uoste į laivą pakrauta krovinių siunta bus iškrauta iš to 
paties laivo. 

 
Perkrovimas iš vieno prekybos laivo į kitą laikomas iškrovimu prieš pakartotinį pakrovimą. 
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E.VI ENERGIJOS VARTOJIMAS 

E.VI-01 Prekybos laivų suvartojama energija 

 
Galutinis laivų suvartotos energijos kiekis. 

 
Įtraukiamas galutinis be krovinio plaukiančių laivų sunaudotos energijos kiekis. 

 

E.VI-02 Tona naftos ekvivalentu (TNE) 

 
Suvartotos energijos matavimo vienetas (1 TNE = 0,041868 teradžaulis (TJ)). 
 
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) 1991 m. yra nustačiusi šiuos perskaičiavimo 
koeficientus: 
 
- gazolis, dyzelinas  1,035 
- skystasis kuras (mazutas) 0,960. 

 

E.VI-03 Džaulis 

 
Suvartotos energijos matavimo vienetas. 

 
1 teradžaulis = 1012 J = 2,78 x 105 kWh, 
1 teradžaulis = 23,88459 TNE. 

 
 

E.VI-04 Gazolis, dyzelinas (distiliuotas mazutas) 

 
Naftos produktas, gautas iš sunkiausios frakcijos atmosferos slėgyje distiliuojant žalią naftą. 
 
Viena iš šio produkto sudedamųjų dalių – iš distiliavimo atmosferos slėgyje likučių pakartotinės 
vakuuminės distiliacijos metu gautas sunkusis gazolis. Gazolis ar dyzelinas distiliuojami 200–
380°C temperatūroje, mažiau kaip 65 % tūrio – 250° C, įskaitant nuostolius, ir daugiau kaip 
80 % arba daugiau – 350° C. Komponuojant gauti sunkieji naftos produktai maišomi su 
gazoliais, jeigu jų kinematinė klampa neviršija 25 centistoksų (cST) esant 40° C. 
 
Šilumingumas 43,3 TJ/1000 t. 

 

E.VI-05 Mazutas (likutinis) 

 
Sunkusis mazutas, sudarytas iš distiliacijos likučių. 

 
Tai apima visas likutines mazuto dalis (įskaitant gautas komponuojant). Sunkiojo mazuto 
klampa esant 40o C viršija 25 centistoksų (cST). Pliūpsnio temperatūra visada viršija 50o C ir jų 
tankis yra didesnis kaip 0,90. 
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F.I INFRASTRUKTŪRA 

F.I-01 Oro uostas 

 
Nustatytas žemės ar vandens plotas (įskaitant visus statinius, įrenginius ir įrangą), visas ar iš 
dalies skirtas orlaiviams atvykti, išvykti ir judėti žeme, kuriame galima vykdyti komercinio oro 
transporto veiklą.  
 
Daugumai oro uostų yra priskirti keturraidžiai Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos 
(ICAO) kodai, nurodyti ICAO dokumente Nr. 7910. Daugeliui, bet ne visiems, taip pat priskirti 
Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) kodai. 
 

F.I-02 Tarptautinis oro uostas 

 
Oro uostas, kurį valstybė, kurios teritorijoje šis oro uostas įsikūręs, nurodo kaip tarptautinio oro 
eismo dalyvių atvykimo į šią šalį ir išvykimo iš jos oro uostą ir kuriame visą laiką arba ne visą 
laiką atliekami formalumai, susiję su muitais, imigracija, visuomenės sveikata, žemės ūkio 
produktų karantinu ir panašiomis procedūromis. 
 

F.I-03 Šalies vidaus oro uostas 

 
Oro uostas, skirtas netarptautiniais maršrutais vykstantiems orlaiviams. 

 

F.I-04 Oro uosto terminalas 

 
Atskiras pastatas, kuriame atliekamos su keleiviais ir (arba) kroviniais susijusios procedūros. 
 
- Keleivių terminalas 
 

Oro uosto terminalas, kuriame atliekamos su keleiviais susijusios procedūros, įskaitant 
registravimą, bagažo tvarkymą, saugumo ir imigracijos reikalus, keleivių įlaipinimą ir 
išlaipinimą. 

 
- Krovinių terminalas 
 

Oro uosto terminalas, skirtas tik krovinių siuntoms tvarkyti, įskaitant krovinių priėmimą ir 
atidavimą, patikimą saugojimą, apsaugą ir susijusių dokumentų tvarkymą. 

 

F.I-05 Kilimo ir tūpimo takas 

 
Nustatytas stačiakampio formos aerodromo teritorijos plotas, parengtas orlaiviams leistis ir 
kilti, kuriame yra 
 
- Takas orlaiviui pakilti 
 

Tako ilgis, kurio, kaip nurodyta, pakanka kylančiam orlaiviui riedėti 

 
- Turimas nusileidimo nuotolis (LDA)??? 
 

Tako ilgis, kurio, kaip nurodyta, pakanka nusileidusiam orlaiviui riedėti 
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F.I-06 Riedėjimo takas 

 
Nustatytas takas oro uoste, skirtas skirtingoms oro uosto dalims sujungti ir orlaiviams riedėti. 

F.I-07 Registracijos vietos 

 
- Tradicinės registracijos vietos 
 

Tradicinė registracijos vieta – tai vieta, kurioje oro transporto bendrovės darbuotojai tikrina 
bilietus, ženklina bagažą (taip pat ir greitojo bagažo registravimo vietos) ir tiesiogiai 
išduoda įlaipinimo talonus. 

 
- Savitarnos registracijos vietos (kioskai) 
 

Vieta, kurioje galima registruotis skrydžiui ir kurioje automatiškai tikrinami bilietai, 
spausdinami įlaipinimo talonai ir kartais bagažo kortelės.  

 

F.I-08 Keleivių įlaipinimo vartai 

 
Keleivių terminalo dalis, kurioje keleiviai laukia įlaipinimo į orlaivį. 
 
a) Įlaipinimo vartai su rankove  
 

Vartai, per kuriuos keleiviai patenka į orlaivį keleivių įlaipinimo rankove, nesileisdami iki 
žemės paviršiaus ir nelipdami į orlaivį laiptais.  

 
b) Kiti 
 

Vartai be keleivių įlaipinimo rankovės. 
 

F.I-09 Oro uosto automobilių stovėjimo aikštelė 

 
Oro uosto teritorijoje esančios automobilių stovėjimo aikštelės. 
 
- Trumpalaikio stovėjimo aikštelės 
 

Stovėjimo aikštelės, kuriose galima palikti automobilį trumpiau nei 24 valandoms. 

 
- Vidutinio ir ilgalaikio stovėjimo aikštelės 
 

Stovėjimo aikštelės, kuriose galima palikti automobilį 24 valandoms arba ilgiau. 
 
Iš ne oro uosto teritorijoje esančių aikštelių įtrauktinos tik tos, į kurias galima nuvažiuoti ir 
iš kurių galima išvažiuoti oro uosto autobusais. 

 

F.I-10 Intermodalinių krovinių terminalas 

 
Oro uosto teritorijoje esantis krovinių terminalas, kuriame yra jungčių su kitų rūšių transportu, 
išskyrus kelius jo teritorijoje.  
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F.I-11 Jungtys su kitų rūšių transportu 

 
Oro uosto teritorijoje esančios priemonės??? su šiuo sausumos transportu susisiekti: 
 
a) Greitasis geležinkelis 
 

Galimybė naudotis greitojo geležinkelio paslaugomis. 
 
b) Pagrindinės geležinkelio linijos  
 

Galimybė naudotis pagrindinėmis geležinkelio linijų paslaugomis. 
 
c) Metro  
 

Galimybės naudotis miesto metro ir požeminio transporto paslaugomis. 
 
d) Tarpmiestiniai autobusai  
 

Galimybės naudotis greitųjų ir tarpmiestinių autobusų paslaugomis. 
 
e) Miesto autobusai  
 

Galimybės naudotis miesto autobusų paslaugomis. 
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F.II TRANSPORTO ĮRANGA (ORLAIVIAI) 

F.II-01 Orlaivis 

 
Aparatas, kuris atmosferoje gali laikytis dėl sąveikos su oru, išskyrus oro sąveiką su žemės 
paviršiumi. 
 

Dirižabliai ir transporto priemonės, kurių sklandymas priklauso nuo sąveikos su žemės 
paviršiumi, neįtraukiami. Orlaivių tipo žymenys nustatyti ICAO dokumente Nr. 8643. Be to, 
ICAO ir Komercinės aviacijos saugos grupė (CAST) kartu sudarė naują klasifikaciją, pagal 
kurią galima tinkamai nustatyti orlaivio tipą. Daugiau informacijos svetainėje 
http://www.intlaviationstandards.org/. 

 

F.II-02 Orlaivių parkas 

 
Tam tikrą dieną šalyje registruoti orlaiviai. 
 

F.II-03 Eksploatuojamų orlaivių parkas 

 
Eksploatuojamų orlaivių parkas apima visus komercinėms reikmėms naudojamus orlaivius 
(taip pat visus dėl didelių avarijų, pakeitimų, valdžios institucijų, pvz., reguliavimo tarnybų, 
veiksmų laikinai nenaudojamus orlaivius). 
 

Prie eksploatuojamų oro transporto priemonių parko nepriskiriami tik mokymui, ryšiams ir 
privatiems skrydžiams naudojami orlaiviai.  

F.II-04 Orlaiviai pagal konfigūracijos tipus 

a) Keleivinis orlaivis 
 

Orlaivis, pritaikytas keleiviams ir jų bagažui vežti. Kroviniai, taip pat paštas, paprastai 
vežami krovininiuose orlaivio skyriuose. 

b) Krovininis orlaivis 
 

Orlaivis, pritaikytas tik kroviniams ir (arba) paštui vežti. 
 
Orlaiviu taip pat gali būti vežami kartu su tam tikrais kroviniais, pvz., gyvuliais, vykstantys 
asmenys. 

c) Mišrios paskirties orlaivis 
 

Keleivinis orlaivis, kuriame numatytos papildomos galimybės vežti krovinius keleivių 
salone. 

d) Greitai keičiamos konfigūracijos orlaivis 
 

Orlaivis, kurio konfigūraciją galima greitai pakeisti, – iš keleivinio į krovininį ir atvirkščiai. 

e) Kitas 
 

Komerciniam oro transportui nenaudojamas orlaivis. 
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F.II-05 Orlaiviai pagal triukšmingumą  

f) Pagal triukšmingumą nesertifikuotas orlaivis 
 

Pagal tarptautinius triukšmingumo reikalavimus nesertifikuotas orlaivis. 

g) II skyriaus nuostatas atitinkantis orlaivis 
 

ICAO Čikagos konvencijos 16 priedo II skyriaus specifikacijas atitinkantis orlaivis. 

h) III skyriaus nuostatas atitinkantis orlaivis 
 

ICAO Čikagos konvencijos 16 priedo III skyriaus specifikacijas atitinkantis orlaivis. 

i) IV skyriaus nuostatas atitinkantis orlaivis 
 

ICAO Čikagos konvencijos 16 priedo IV skyriaus specifikacijas atitinkantis orlaivis. 

F.II-06 Orlaivio amžius 

 

Laikotarpis (metais) nuo pirmosios orlaivio registracijos datos. 

 



F. Oro transportas 

 - 142 - 

 

F.III ĮMONĖS, EKONOMINĖS VEIKLOS REZULTATAI IR UŽIMTUMAS 

F.III-01 Įmonė 

 
Institucinis vienetas arba mažiausias institucinių vienetų junginys, apimantis ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuojantis visas funkcijas, būtinas to vieneto ar jų junginio gamybinei veiklai 
vykdyti. 
 
Įmonei keliamas reikalavimas, kad būtų vienas savininkas arba kontroliuojanti organizacija. 
Tačiau įmonė gali vykdyti įvairių rūšių veiklą arba būti įsisteigusi keliose vietose. 
 

F.III-02 Oro transporto bendrovė (komercinio oro transporto bendrovė) 

 
Oro transporto įmonė, komercinėms reikmėms eksploatuojanti orlaivius ir visuomenei teikianti 
reguliarias arba nereguliarias (arba abiejų rūšių) oro transporto paslaugas, susijusias su 
keleivių, pašto ir (arba) krovinių vežimu ir turinti valstybės, kurioje ji įsteigta, civilinės aviacijos 
administracijos sertifikatą teikti tokias paslaugas. 
 
ICAO priskiria oro transporto bendrovėms triraidį kodą; šie kodai nurodyti ICAO dokumente Nr. 
8585 ir privalomi visoms oro transporto bendrovėms, kurios orlaiviai vykdo tarptautinius 
skrydžius. IATA oro transporto bendrovėms priskiria 2 ženklų žymenį, remdamasi IATA 
rezoliucija Nr. 762. Šie žymenys naudojami rezervacijos sistemose, grafikuose, 
tvarkaraščiuose, telekomunikacijos reikmėms, bilietuose, krovinių dokumentuose, teisės, tarifų 
ir (arba) kitoms komercinėms arba eismo reikmėms. Pagal veiklos klasifikatorius vykdoma 
tokia veikla: 
 
ISIC 4 red. (projektas): 51 skyrius. Oro transportas 
EVRK 2 red.:  51 skyrius. Oro transportas 
 

F.III-03 Oro uosto veiklos vykdytojas 

 
Oro transporto įmonė, eksploatuojanti komercinį oro uostą. 
 
Pagal veiklos klasifikatorius vykdoma tokia veikla: 
 
ISIC 4 red. (projektas):  5223 klasė. Oro transportui būdingų paslaugų veikla 
EVRK 2 red.:  52.23 klasė. Oro transportui būdingų paslaugų veikla 
 

F.III-04 Skrydžių valdymo paslaugų teikėjas 

 
Oro transporto įmonė, teikianti skrydžių valdymo paslaugas. 
Pagal veiklos klasifikatorius vykdoma tokia veikla: 
 
ISIC 4 red. (projektas):  5223 klasė. Oro transportui būdingų paslaugų veikla 
EVRK 2 red.:  52.23 klasė. Oro transportui būdingų paslaugų veikla 
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F.III-05 Oro uosto paslaugų teikėjas 

 
Įmonė, teikianti šias oro uosto paslaugas: nusileidusių orlaivių tvarkymo paslaugas, degalų 
pildymo, techninės priežiūros ir saugumo užtikrinimo, keleivių aptarnavimo, pvz., registravimo, 
bagažo tvarkymo, krovinių tvarkymo ir kitas paslaugas. 
 
Pagal veiklos klasifikatorius vykdoma tokia veikla: 
 
ISIC 4 red. (projektas):  5223 klasė. Oro transportui būdingų paslaugų veikla 
   5224 klasė. Krovinių tvarkymas 
EVRK 2 red.:  52.23 klasė. Oro transportui būdingų paslaugų veikla 
   52.24 klasė. Krovinių tvarkymas 
 

F.III-06 Apyvarta 

 
Bendra suma, dėl kurios per ataskaitinį laikotarpį oro transporto įmonė pateikė sąskaitas 
faktūras. Ši suma atitinka rinkoje parduotų prekių kiekį ir trečiosioms šalims suteiktas 
paslaugas. Apyvartai priskiriamos „kitos veiklos pajamos“, pvz., pajamos iš koncesijų, 
frančizės sutarčių, patentų, prekių ženklų ir panašaus turto. Apyvartai taip pat priskiriami visi 
kiti prekių ar paslaugų, kurių sąskaitas faktūras įmonė pateikė klientams, muitai ir mokesčiai, 
išskyrus PVM. Be to, apyvartai priskiriami visi kiti mokesčiai klientams. Kainų sumažinimas, 
grąžinamosios išmokos ir nuolaidos, išskyrus nuolaidas, suteiktas parduodant už grynuosius 
pinigus, turi būti išskaityti. 
 
Apyvartai priskiriama tik įprasta veikla, todėl į ją neįtraukiamas  ilgalaikio turto pardavimas. 
Taip pat neįtraukiamos veiklai vykdyti valdžios institucijų suteiktos subsidijos. 

F.III-07 Techninės priežiūros išlaidos (oro uostai) 

 
Išlaidos, būtinos užtikrinti normaliai oro uosto veiklai atliekant techninę stacionarios 
infrastruktūros ir pagrindinės įrangos priežiūrą. 
Tokių išlaidų pavyzdžiai – kilimo ir tūpimo takų techninės priežiūros, bagažo ir krovinių 
tvarkymo įrangos priežiūros išlaidos. 
 

F.III-08 Techninės priežiūros išlaidos (orlaiviai) 

 
Išlaidos, būtinos eksploatavimui tinkamai orlaivių ir jų variklių būklei palaikyti. 
 
Įtraukiama reguliari sklandmens ir variklių techninė priežiūra, neatsižvelgiant į tai, ar ji 
atliekama oro uoste, ar patikima subrangovams. 
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F.III-09 Užimtumas 

 
Užimtumas – įdarbintų žmonių skaičius, t. y. bendras įmonėje dirbančių žmonių skaičius 
(įskaitant dirbančius savininkus, reguliariai įmonėje dirbančius dalininkus ir šeimoje be 
užmokesčio dirbančius žmones) ir ne toje įmonėje dirbančių, tačiau jai priklausančių žmonių, 
kuriems ta įmonė tiesiogiai moka atlyginimą (pvz., prekybos atstovai, prekes pristatantys 
darbuotojai, remonto ir techninės priežiūros brigados), skaičius. Taip pat įtraukiami trumpai 
nedirbantys žmonės (pvz., sergantys, išėję mokomų ar specialių atostogų) ir streikuojantys 
darbuotojai, tačiau neapibrėžtam laikotarpiui išvykę darbuotojai neįtraukiami. Tai pat įtraukiami 
ne visą darbo dieną dirbantys darbuotojai, kuriems šis statusas priskirtas pagal duomenis 
teikiančios šalies įstatymus ir į įmonės mokėjimo žiniaraštį įtraukti ar sezoniniai darbininkai, 
mokiniai ir į mokėjimo žiniaraštį įtraukti namuose dirbantys žmonės. 
 
Į įdarbintų žmonių skaičių neįtraukiama kitų įmonių suteikta darbo jėga, taip pat duomenis 
teikiančioje įmonėje remonto ir techninės priežiūros darbus savo įmonių vardu vykdantys 
darbuotojai ir privalomąją karinę tarnybą atliekantys darbuotojai. Kita vertus, įmonėje dėl 
komercinių paskatų pagal ilgalaikes sutartis (t. y. prekybos centruose dirbantis demonstracijas 
atliekantis personalas) dirbančius žmones reikėtų laikyti įmonės, kurioje jie dirba, darbuotojais, 
o ne dirbančiais įmonėje, su kuria juos sieja darbo sutartys. 
 
Įdarbintų asmenų skaičius atitinka įdarbintų asmenų metinį vidurkį.  
 

F.III-10 Užimtumo tipai 

a) Bendrasis administravimas 
 

Apima centrinio ir regioninio valdymo lygmens darbuotojus (pvz., finansų, teisės, 
personalo ir t. t.) ir direktorių valdybas. 
 
Specializuotųjų skyrių valdymo lygmens darbuotojai (operacijos ir eismas, orlaiviai, 
skrydžių valdymas, kilimo ir tūpimo takų bei terminalų statyba ir techninė priežiūra, 
avarinės tarnybos) neįtraukiami, tačiau į jų skaičių atsižvelgiama nurodant konkrečių 
padalinių statistinius duomenis. 

 

b) Operacijos ir eismas 
 

Palydovai ir oro uosto darbuotojai (išskyrus skrydžio įgulą), ir susijusios centrinės ir 
regioninės būstinės. Įtraukiama turizmo, reklamos ir terminalų veikla. 

 

c) Orlaiviai 
 

Skrydžio įgula, techninę priežiūrą ir tikrinimus atliekantys darbuotojai ir susijusios centrinės 
ir regioninės būstinės. 
 

d) Oro uostai 
 

Skrydžių valdymo personalas, terminalų, kilimo ir tūpimo takų bei kitų oro uosto įrenginių 
statybos, techninės priežiūros ir priežiūros personalas, nutūpusių orlaivių priežiūros 
personalas, avarinių tarnybų personalas. 

 

e) Kita veikla 
 

Keleivių aptarnavimas ir krovinių tvarkymas, krovinių vežimo paslaugos ir pan. 
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F.IV EISMAS 

F.IV-01 Orlaivio judėjimas 

 
Orlaivio kilimas ar nusileidimas oro uoste. 
 
Oro uosto eismo duomenų teikimo reikmėms atvykimas ir išvykimas laikomi dviem atskirais 
veiksmais. Įtraukiamas visas komercinių orlaivių eismas ir nekomercinės bendrosios aviacijos 
operacijos Išskyrus valstybinius skrydžius, mokomuosius manevrus (kai nutupiama ir vėl 
pakylama nemažinant greičio), nuvažiavimą nuo pakilimo tako ir nesėkmingus bandymus 
nutūpti. 
 

F.IV-02 Komercinio orlaivio judėjimas 

 
Orlaivio judėjimas už atlygį ar samdos pagrindais. 
 
Įtraukiamos aptarnaujamojo pobūdžio orlaivių ir komercinė bendrosios aviacijos veiklos. 
 

F.IV-03 Orlaivio išvykimas 

 
Orlaivio pakilimas. 
 

F.IV-04 Orlaivio atvykimas 

 
Orlaivio nusileidimas. 
 

F.IV-05 Sustojimas, už kurį gaunamos pajamos 

 
Sustojimas, per kurį pakraunami ir (arba) iškraunami kroviniai gal ir keleiviai????, už kuriuos 
gaunamos pajamos. 
 

F.IV-06 Sustojimas, už kurį negaunamos pajamos 

 
Visi sustojimai, išskyrus sustojimus, už kuriuos gaunamos pajamos. 
 
Pavyzdžiui, sustojimai atliekant orlaivio padėties nustatymo skrydžius, valstybinius skrydžius ir 
mokomuosius skrydžius bei techniniai sustojimai. 
 

F.IV-07 Avarinis nusileidimas 

 
Orlaivio nusileidimas kitame oro uoste, nei numatyta orlaivio skrydžio plane, dėl orlaivio ar 
paskirties oro uosto veiklos sutrikimų ar techninių problemų. 
 
Avarinio nusileidimo priežastys gali būti netinkamas keleivių elgesys, techninės orlaivio 
problemos, prastos oro sąlygos, eismo įvykiai ar kitos avarinės situacijos numatytame 
paskirties oro uoste. 
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F.IV-08 Oro uostų pora 

 
Oro uostų pora – tai du oro uostai, tarp kurių keleiviui teisę keliauti suteikia bilietas ar dalis 
bilieto arba tarp kurių pagal vežimo dokumentą ar jo dalį (oro transporto važtaraštį ar pašto 
važtaraštį) galima vežti krovinį ar pašto siuntas. 
 

F.IV-09 Atstumas tarp oro uostų 

 
Statistikos reikmėms atstumas tarp oro uostų – tai ortodrominis atstumas tarp oro uostų 
kilometrais. 
 
Matuojamas pagal oro uosto koordinates ir ortodrominio atstumo skaičiavimo formulę. 

 

F.IV-10 Miestų pora – skrydžio kilmės ir paskirties vietos (OFOD) 

 
Miestų pora – tai du miestai, tarp kurių keleiviui teisę keliauti suteikia bilietas ar dalis bilieto 
arba tarp kurių pagal vežimo dokumentą ar jo dalį (oro transporto važtaraštį ar pašto 
važtaraštį) galima vežti krovinį ar pašto siuntas. 
 
Nespecialistų vietoje termino miestų pora kartais vartojamas terminas oro uostų pora. 
 

F.IV-11 Skrydžio etapas (SE) 

 
Orlaivio skrydis nuo pakilimo iki artimiausio nusileidimo. 
 
Neįtraukiami nusileidimai dėl techninių priežasčių. 
 

F.IV-12 Vietinis skrydžio etapas 

 
Skrydžio etapas, nuskristas tarp dviejų valstybės viduje esančių vietų. 
 
Skrydžių tarp valstybės ir jai priklausančių teritorijų, ir skrydžių tarp tokių teritorijų etapai turėtų 
būti priskiriami prie vietinių skrydžių etapų. 
 

F.IV-13 Tarptautinis skrydžio etapas 

 
Skrydžio etapas, kai orlaivis pakyla vienoje šalyje, o artimiausias jo nusileidimas numatytas 
kitoje šalyje. 
 

F.IV-14 Skrydis 

 
Orlaivio skrydis vienu ar keliais skrydžio etapais naudojantis vienu oro bendrovės priskirtu 
skrydžio numeriu. 
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F.IV-15 Vietinis skrydis 

 
Skrydis, kurį sudaro tik vietiniai etapai, visi vykdomi naudojantis tuo pačiu skrydžio numeriu. 
 

F.IV-16 Tarptautinis skrydis 

 
Skrydis, kurį sudaro vienas ar daugiau tarptautinių etapų, o visiems etapams naudojamas 
vienas skrydžio numeris. 
 

F.IV-17 Komercinis skrydis 

Oro transporto skrydis, vykdomas viešajam keleivių ir (arba) krovinių ir pašto vežimui už atlygį. 
 

F.IV-18 Komercinio oro susisiekimo paslaugos  

 
 
Viešasis keleivių ir (arba) krovinių ir pašto vežimas už atlygį orlaiviu vienu arba keliais 
skrydžiais. 
 
Paslaugos gali būti reguliariosios arba nereguliariosios. 
 

F.IV-19 Reguliariojo oro susisiekimo paslaugos 

 
Komercinio oro susisiekimo paslaugos, teikiamos pagal paskelbtą tvarkaraštį arba taip 
reguliariai, kad sudaroma lengvai atpažįstama skrydžių seka. 
 
Įtraukiami kartais vykdomi papildomi skrydžiai, organizuojami dėl per didelio reguliariųjų 
skrydžių apkrovimo. 
 

F.IV-20 Nereguliariojo oro susisiekimo paslaugos 

 
Komercinio oro susisiekimo paslaugos, išskyrus reguliariojo oro susisiekimo paslaugas. 
 

F.IV-21 Keleivių vežimo paslaugos 

 
Reguliariojo arba nereguliariojo oro susisiekimo paslaugos, teikiamos orlaiviu, kuriuo vežamas 
vienas ar keli keleiviai, už kurias gaunamos pajamos, ir bet kokie skrydžiai, vykdomi pagal 
keleivių aptarnavimo tvarkaraštį. 
 
Įtraukiami skrydžiai, kuriais už atlygį vežami tiek keleiviai, tiek kroviniai ir paštas. 
 

F.IV-22 Krovininio ir pašto vežimo paslaugos 

 
Reguliariojo arba nereguliariojo oro susisiekimo paslaugos, teikiamos orlaiviu, kuriuo vežamos 
siuntos (pvz., kroviniai ir paštas, išskyrus keleivius), ir už kurias gaunamos pajamos.  
 
Neįtraukiami skrydžiai, kai vežamas vienas arba daugiau keleivių, už kuriuos gaunamos 
pajamos, ir skrydžiai, vykdomi pagal keleivių aptarnavimo tvarkaraštį. Oro transportu vežami 
kroviniai ir paštas kartais kartu vadinami oro transporto kroviniais. 
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F.IV-23 Bendrosios aviacijos operacijos (komercinės) 

 
Komercinės civilinės aviacijos operacijos, išskyrus reguliariojo ir nereguliariojo oro susisiekimo 
paslaugas, vykdomos už atlygį ar samdos pagrindais. Pagrindinės komercinių bendrosios 
aviacijos operacijų kategorijos:  
 

a) oro taksi, 

b) fotografijos paslaugos, 

c) ekskursijos, 

d) reklamos paslaugos, 

e) žemės ūkio paslaugos, pasėlių purškimas, 

f) medicininės, oro greitosios pagalbos paslaugos, 

g) kitos komercinės operacijos. 
 

F.IV-24 Bendrosios aviacijos operacijos (nekomercinės) 

 
Nekomercinės civilinės aviacijos operacijos, išskyrus reguliariojo ir nereguliariojo oro 
susisiekimo paslaugas, teikiamas už atlygį ar samdos pagrindais. Pagrindinės nekomercinių 
bendrosios aviacijos operacijų kategorijos:  
 

a) valstybiniai skrydžiai: 
 

karinių, muitinės, policijos ar kitų valstybės teisėtvarkos tarnybų orlaiviais vykdomi 
skrydžiai; 
bet kuris skrydis, valdžios institucijų skelbiamas kaip „valstybinis skrydis“; 
 

b) mokomieji skrydžiai, 

c) privačių orlaivių skrydžiai,  

d) skrydžiai verslo reikalais, 

e) skrydžiai parašiutininkams šokti ar sklandytuvams paleisti,  

f) nutūpimai dėl techninių priežasčių, 

g) bandomieji skrydžiai: 
 

nekomerciniai skrydžiai, kuriais išbandomi orlaiviai prieš eksploataciją, 
 

h) padėties nustatymo skrydžiai: 
 
nekomerciniai skrydžiai, skirti reguliariuosius ar nereguliariuosius skrydžius vykdančių 
arba reguliariojo ar nereguliariojo oro susisiekimo paslaugas teikiančių orlaivių padėčiai 
nustatyti; 
 

i) kitos nekomercinės operacijos. 
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F.IV-25 Skrydžio numeris (orlaiviai) 

 
Skrydžio numeris – tai pagrindinis paskelbtas skrydžio numeris, kurį skrydžiui skiria oro 
transporto operatorius. Orlaiviu vežami keleiviai gali keliauti naudojant kelis skirtingus skrydžių 
numerius. Šioje kategorijoje kalbama tik apie realų vykdomo skrydžio numerį.  
 

F.IV-26 Bendras kodo naudojimas 

 
Vieno operatoriaus skrydžio numerio naudojimas kitų operatorių teikiamoms paslaugoms ir 
(arba) skrydžiams. 
 
Statistikos reikmėms eismo duomenys priskiriami vežėjui, kurio skrydžio numerį naudoja 
skrydžių valdymo tarnybos. 
 

F.IV-27 Visas skrydžio laikas 

 
Visas laikas (valandos ir minutės) nuo orlaivio pradinio pajudėjimo iš išvykimo vietos iki 
galutinio sustojimo atvykimo vietoje.  
 

F.IV-28 Orlaivio valanda 

 
Orlaivio valanda – tai viena orlaivio eksploatavimo valanda. Orlaivio valandos matuojamos 
atsižvelgiant į visą skrydžio laiką. 
 

F.IV-29 Vidutinis orlaivio panaudojimas per dieną (valandos, už kurias gaunamos pajamos) 

 
Bendras valandų, už kurias gaunamos pajamos (reguliariosios ir užsakomosios paslaugos) ir 
kurias orlaivis skrenda (visas skrydžio laikas) per laikotarpį skaičius, padalytas iš susijusių 
orlaivio darbo dienų skaičiaus. Orlaivio darbo dienos – tai dienų, kurias orlaivį galima naudoti 
konkrečiu laikotarpiu, suma. Iš orlaivio darbo dienų reikėtų atimti: 
 

j) dienas nuo orlaivio įsigijimo iki to laiko, kai orlaivis pradedamas naudoti; 

k) dienas po paskutinio skrydžio, už kurį gautos pajamos, iki nurašymo 

l) dienos, kai orlaivis nenaudojamas dėl didelių avarijų ar pertvarkymo; 

m) dienos, kai orlaivis perduodamas trečiosioms šalims ar juo negalima naudotis dėl 
vyriausybės veiksmų, pvz., jei valstybinės reguliavimo įstaigos draudžia naudoti orlaivį. 

 
Visos kitos dienos turi būti laikomos darbo dienomis, įskaitant techninei priežiūrai ar remontui 
atlikti būtinas dienas. 

F.IV-30 Orlaivio kilometrai 

 
Orlaivio kilometrai lygūs sandaugų, gautų dauginant kiekvienu skrydžio etapu atliktų skrydžių 
skaičių ir atstumą tarp oro uostų, sumai. 
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F.IV-31 Turimos keleivių vietos 

 
Bendras keleiviams skirtų vietų, į kurias galima parduoti bilietus skrydžio etapui tarp išvykimo ir 
atvykimo oro uostų, skaičius. 
 
Įtraukiamos skrydžio etapui jau parduotos vietos, t. y. tiesioginio tranzito keleivių užimtos 
vietos. 
Neįtraukiamos vietos, kurių negalima naudoti keleiviams vežti dėl didžiausio bendrojo svorio 
ribojimo.  
 

F.IV-32 Sąlyginis sėdimosios vietos kilometras 

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vienos keleiviniame orlaivyje siūlomos sėdimosios vietos 
vežimą kilometro atstumu teikiant paslaugas, kurioms orlaivis skirtas. 
 
Nurodytinas iš tikrųjų nuskristas atstumas. Neįtraukiamas manevravimas ir kitas panašus 
važiavimas. 
 

F.IV-33 Sąlyginis tonkilometris    

 
Matavimo vienetas, atitinkantis vieną toną orlaivio komercinės apkrovos skrendant vieno 
kilometro atstumu teikiant paslaugas, kurioms šis orlaivis skirtas,. 
 
Nurodytinas iš tikrųjų nuskristas atstumas. 
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F.V VEŽIMO MATAVIMO VIENETAI 

F.V-01 Vežimas oro transportu 

 
Krovinių ir (arba) keleivių vežimas orlaiviu. 
 

F.V-02 Komercinis vežimas oro transportu 

 
Krovinių ir (arba) keleivių vežimas, vykdant komercinį orlaivio skrydį. 
 

F.V-03 Vidaus vežimas oro transportu 

 
Vežimas, vykdant vietinį oro transporto skrydį. 
 

F.V-04 Tarptautinis vežimas oro transportu 

 
Vežimas, vykdant tarptautinį oro transporto skrydį. 
 

F.V-05 Skrydžio kilmės ir paskirties vietos (OFOD) 

 
Komercinio oro susisiekimo paslaugą teikiančių orlaivių eismas, vykdomas priskyrus unikalų 
skrydžio numerį padalytas į oro uostų, kuriuose šio skrydžio keleiviai įlaipinami ir išlaipinami 
arba kuriuose pakraunamas ar iškraunamas krovinys, poras. 
 
Jei keleivių įlaipinimo ar krovinio arba pašto pakrovimo oro uostas nežinomas, orlaivio skrydžio 
kilmės vieta reikėtų laikyti įlaipinimo ar pakrovimo vietą; panašiai, jei nežinomas išlaipinimo ar 
iškrovimo oro uostas, orlaivio skrydžio paskirties vieta reikėtų laikyti išlaipinimo ar iškrovimo 
vietą. 
 

F.V-06 Oro transporto keleivis 

 
Visi orlaiviu keliaujantys asmenys, išskyrus tuo metu profesines pareigas atliekančius skrydžio 
įgulos narius ir palydovus. 
 
Įtraukiami ant rankų laikomi kūdikiai. 
 

F.V-07 Oro transporto keleivis, už kurį gaunamos pajamos 

 
Keleivis, už kurio vežimą vežėjas gauna piniginį atlygį. 
 
Įtraukiami, pvz., (i) keleiviai, keliaujantys pagal viešai prieinamus reklaminius pasiūlymus (pvz., 
du keleiviai už vieno keleivio bilieto kainą) arba lojalumo programas (mokėdami nuolatinio 
keleivio sukauptais taškais); (ii) keleiviai, kuriems šia kelione kompensuotas atsisakymas 
įlaipinti į kitą lėktuvą; (iii) keleiviai, keliaujantys naudodamiesi bendrovėms taikomomis 
nuolaidomis; (iv) keleiviai, kuriems taikomi lengvatiniai tarifai (valstybės tarnautojai, jūrininkai, 
karo pajėgų atstovai, jaunimas, studentai ir pan.). 
Neįtraukiami, pvz., (i) nemokamai keliaujantys asmenys; (ii) asmenys, už kelionę mokantys 
tam tikrą kainą ar kainą su nuolaida, kurios taikomos tik oro transporto vežėjų ar jų agentų 
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darbuotojams, arba asmenys, keliaujantys vežėjų verslo reikalais; (iii) kūdikiai, kuriems 
neskiriama atskira vieta. 
 

F.V-08 Oro transporto keleivis, už kurį negaunamos pajamos 

 
Visi kiti keleiviai, išskyrus keleivius, už kuriuos gaunamos pajamos. 
 

F.V-09 Oro transportu vežami keleiviai 

 
Visi keleiviai, skrendantys tam tikru reisu (turinčiu vieną skrydžio numerį), suskaičiuoti tik kartą 
ir neskaičiuojami pakartotinai atskirais to skrydžio etapais. 
 
Visi keleiviai, už kuriuos gaunamos arba negaunamos pajamos, kurių kelionė prasideda arba 
baigiasi duomenis teikiančiame oro uoste, ir keleiviai, kurie duomenis teikiančiame oro uoste 
persėda į kitą orlaivį, prisidedantys prie skrydžio arba nutraukiantys skrydį. Neįtraukiami 
tiesioginiu tranzitu vykstantys keleiviai. 
 

F.V-10 Pradedantys ar baigiantys kelionę keleiviai 

 
Keleiviai, pradedantys arba baigiantys kelionę nurodytame oro uoste. 
 

F.V-11 Tiesioginio tranzito keleiviai 

 
Keleiviai, kurie po trumpo sustojimo, tęsia kelionę tuo pačiu orlaiviu, o skrydžio numeris 
sutampa su jų atvykimo skrydžio numeriu. Keleiviai, kurie dėl techninių problemų pakeičia 
orlaivį, tačiau tęsia skrydį tuo pačiu skrydžio numeriu, skaičiuojami kaip tiesioginio tranzito 
keleiviai.  
 
Kai kurių skrydžių su tarpiniais sustojimais oro uoste numeris keičiamas, norint atskirti 
atvykstamuosius ir išvykstamuosius reisus. Kai vykstantys į tarpinę paskirties vietą keleiviai 
tęsia kelionę tuo pačiu orlaiviu, jie skaičiuojami kaip tiesioginio tranzito keleiviai. 
 

F.V-12 Persėdantys ar netiesioginio tranzito keleiviai 

 
Atvykę keleiviai, išvykstantys kitu orlaiviu per 24 valandas arba tuo pačiu orlaiviu, bet su kitu 
skrydžio numeriu. Šie keleiviai skaičiuojami du kartus: kai atvyksta ir kai išvyksta. 
 
Kai kurių skrydžių su tarpiniais sustojimais oro uoste numeris keičiamas, norint atskirti 
atvykstamuosius ir išvykstamuosius reisus. Jei tarpinėje paskirties vietoje keleiviai tęsia 
kelionę tuo pačiu orlaiviu, oro uoste, kuriame keičiamas skrydžio numeris, jie neskaičiuojami 
kaip persėdantys ar netiesioginio tranzito keleiviai. 
 

F.V-13 Pradedantys ar baigiantys kelionę ir persėdantys keleiviai 

 
Bendras pradedančių ar baigiančių kelionę ir persėdančių keleivių skaičius. 
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F.V-14 Orlaiviu skrendantys keleiviai 

 
Visi orlaivio keleiviai orlaivio nusileidimo duomenis teikiančiame oro uoste metu arba pakilimo 
iš duomenis teikiančio oro uosto metu. 
 
Visi keleiviai, už kuriuos gaunamos arba negaunamos pajamos, orlaiviu skrendantys tam tikrą 
skrydžio etapą. Įtraukiami tiesioginiu tranzitu vykstantys keleiviai. 
 

F.V-15 Keleivio kilometras 

 
Keleivio vežimas vieną kilometrą. 
 

F.V-16 Keleivių vietų užimtumo koeficientas 

 
Keleivio kilometrų ir sąlyginių sėdimosios vietos kilometrų santykis išreikštas procentais. 
 

F.V-17 Keleivio kilometrai, nuskristi skrydžio etapu 

 
Kiekvienu skrydžio etapu vykusių keleivių skaičiaus ir atstumo tarp oro uostų sandaugų suma. 
 

F.V-18 Keleivio kilometrai (pagal kilmės ir paskirties vietų oro uostus) 

 
Tarp dviejų oro uostų (pradinės išvykimo ir galutinės paskirties vietų) vežtų keleivių skaičiaus ir 
atstumo tarp oro uostų sandauga. 
 

F.V-19 Faktinis keleivio tonkilometrių skaičius 

 
Keleivio kilometrų ir kiekvieno keleivio, įskaitant nustatyto svorio bagažą ir nustatytą svorį 
viršijantį bagažą, svorio sandauga. 
 
Oro transporto operatoriai gali naudoti savo nustatytus keleivių svorius arba standartinį 100 kg 
dydį (su bagažu). 
 

F.V-20 Bagažas 

 
Asmeninis keleivių ir įgulos turtas, pakrautas ar vežamas orlaiviu, susitarus su operatoriumi. 
 

F.V-21 Kroviniai 

 
Visi orlaiviu vežami kroviniai, kiti nei paštas, atsargos ir bagažas. 
 
Statistikos tikslais kroviniais laikomi skubieji kroviniai ir paketai bei diplomatinio pašto krepšiai, 
bet ne keleivių bagažas Nereikėtų įtraukti visų vežimo operacijų, atliekamų pagal oro 
transporto važtaraštį.  
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F.V-22 Bendrasis bruto krovinių svoris  

 
Bendras vežamų krovinių, visos pakuotės ir tuščio transporto vieneto (pvz., oro transporto 
konteinerio) svoris. 
 

F.V-23 Bendrasis krovinių svoris 

 
Bendras vežamų krovinių ir visos pakuotės svoris, atėmus tuščio transporto vieneto (pvz., oro 
transporto konteinerio) svorį. 
 

F.V-24 Tuščios transporto vieneto svoris  

 
Transporto vieneto (pvz., oro transporto konteinerio) svoris be krovinio. 
 

F.V-25 Pakrauti ar iškrauti kroviniai 

 
Visi į orlaivį pakrauti arba iš jo iškrauti kroviniai. 
 
Neįtraukiami tiesioginiu tranzitu vežami kroviniai. 
 

F.V-26 Orlaiviu vežami kroviniai 

 
Oro uoste nusileidžiančiame ir iš jo kylančiame orlaivyje esantys kroviniai. 
 
Tiesioginiu tranzitu vežami kroviniai įtraukiami ir skaičiuojami orlaiviui tiek kylant, tiek 
leidžiantis. 
 

F.V-27 Faktinis krovinių tonkilometrių skaičius (skrydžio etapais) 

 
Krovinio, už kurį gaunamos pajamos, metrinė tona, vežama vieną kilometrą. Faktinis 
tonkilometrių skaičius suskaičiuojamas dauginant bendrą skrydžio etapu vežamo krovinio, už 
kurį gaunamos pajamos, tonų skaičių ir atstumą tarp oro uostų. 
 

F.V-28 Faktinis krovinių tonkilometrių skaičius (pagal kilmės ir paskirties vietų oro uostus) 

 
Krovinio, už kurį gaunamos pajamos, metrinė tona, vežama vieną kilometrą. Faktinis 
tonkilometrių skaičius apskaičiuojamas dauginant bendrą tarp dviejų oro uostų (pradinio 
išvykimo ir galutinio paskirties oro uostų) vežamo krovinio, už kurį gaunamos pajamos, tonų 
skaičių ir atstumą tarp oro uostų. 
 

F.V-29 Paštas 

 
Laiškų ir kitų orlaiviu vežamų daiktų siuntos, išsiųstos pašto įstaigų ar joms skirtų. 
 
Skubūs kroviniai ir siuntos neįtraukiami. 
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F.V-30 Pakrautas ir iškrautas paštas 

 
Į orlaivį pakrautas arba iš jo iškrautas paštas. 
 
Neįtraukiamas tiesioginiu tranzitu vežamas paštas. 
 

F.V-31 Orlaiviu vežamas paštas 

 
Kiekvienu skrydžio etapu orlaivyje esantis paštas, įskaitant pakrautą paštą ir tiesioginiu tranzitu 
vežamą paštą. 
 

F.V-32 Diplomatinio pašto krepšys 

 
Vyriausybių oficialiems laiškams ir depešoms siųsti naudojamas pašto krepšys. 
 

F.V-33 Faktinis pašto tonkilometrių skaičius (skrydžio etapais) 

 
Pašto krovinio, už kurį gaunamos pajamos, metrinė tona, vežama vieną kilometrą. Faktinis 
tonkilometrių skaičius apskaičiuojamas dauginant bendrą skrydžio etapu vežamo pašto, už 
kurį gaunamos pajamos, tonų skaičių ir atstumą tarp oro uostų. 
 

F.V-34 Faktinis pašto tonkilometrių skaičius (pagal kilmės ir paskirties vietų oro uostus) 

 
Pašto krovinio, už kurį gaunamos pajamos, metrinė tona, vežama vieną kilometrą. Faktinis 
tonkilometrių skaičius apskaičiuojamas dauginant bendrą tarp dviejų oro uostų (pradinio 
išvykimo ir galutinio paskirties oro uostų) vežamo pašto, už kurį gaunamos pajamos, tonų 
skaičių ir atstumą tarp oro uostų. 
 

F.V-35 Bendrasis krovinio ir pašto svoris 

 
Krovinio ir pašto, pakrauto ir iškrauto duomenis teikiančiame oro uoste, svorių suma. Nereikėtų 
įtraukti visų vežimo operacijų, atliekamų pagal oro transporto važtaraštį.  
 
Kroviniai ir paštas kartais bendrai vadinami kroviniu. 
 

F.V-36 Oro transportu vežamų krovinių kategorijos 

 
Vežamus krovinius galima skirstyti į įvairių rūšių krovinius.  
 
Klasifikavimo sistemų pavyzdžiai: NST2007 (Standartinė transporto statistikos krovinių 
nomenklatūra), kuria keičiama CSTE (Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos 
(JT/EEK) Prekių vežimo Europoje statistinis klasifikatorius) nomenklatūra ir NST/R (pataisyta 
Eurostato Standartinė transporto statistikos krovinių nomenklatūra). 
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F.V-37 Pavojingi kroviniai 

 
Oru vežamų pavojingų krovinių klasės nustatytos penkioliktame pataisytame JTO 
rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo leidime (Ženeva, 2007 m.). 
 
- 1 klasė. Sprogstamosios medžiagos 
- 2 klasė. Dujos 
- 3 klasė.  Liepsnieji skysčiai 
- 4 klasė.  Degios kietosios medžiagos; autoreaktingos medžiagos ir kietos 

desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos, savaime užsidegančios 
medžiagos; medžiagos, kurios liesdamosi  su vandeniu išskiria 
liepsniąsias dujas 

- 5 klasė.  Oksiduojančios medžiagos ir organiniai peroksidai 
- 6 klasė.  Toksiškos ir infekcinės medžiagos 
- 7 klasė.  Radioaktyviosios medžiagos 
- 8 klasė.  Ėsdinančiosios medžiagos 
- 9 klasė.  Įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai 
 

F.V-38 Vežtas apmokamas krovinys 

 
Orlaiviu vežamų keleivių, bagažo, krovinių ir pašto, už kuriuos gaunamos pajamos, svoris, 
matuojamas metrinėmis tonomis. 
 

F.V-39 Faktinis tonkilometrių, už kuriuos gaunamos pajamos, skaičius 

 
Krovinio, už kurį gaunamos pajamos, metrinė tona, vežama vieną kilometrą. Faktinis 
tonkilometrių skaičius apskaičiuojamas dauginant bendrą skrydžio etapu vežamų atskirų 
kategorijų krovinių, už kurį gaunamos pajamos, tonų skaičių ir atstumą tarp oro uostų. 
 

F.V-40 Komercinės apkrovos koeficientas 

 
Faktinių tonkilometrių, už kuriuos gaunamos pajamos ir sąlyginių tonkilometrių santykis 
išreikštas procentais. 
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F.VI ENERGIJOS VARTOJIMAS 

F.VI-01 Oro transporto suvartojama energija 

 
Galutinis energijos, orlaivio suvartojamos eigai, energijai ir šildymui, kiekis. 
 

F.VI-02 Tona naftos ekvivalentu (TNE) 

 
Suvartotos energijos matavimo vienetas: 1 TNE = 0,041868 TJ. 
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) 1991 m. yra nustačiusi šį perskaičiavimo koeficientą 
- žibalas 1,045. 
 

F.VI-03 Džaulis 

 
Suvartotos energijos matavimo vienetas: 
 
1 teradžaulis = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
1 teradžaulis = 23,88459 TNE. 
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F.VII EISMO ĮVYKIAI 

F.VII-01 Eismo įvykis 

 
Su orlaivio naudojimu susijęs įvykis, atsitikęs nuo tada, kai į orlaivį įlipo bent vienas ketinantis 
juo skristi asmuo, iki visų orlaivyje buvusių asmenų išlipimo iš jo, ir kurio metu: 
 

a) Mirtinai ar sunkiai sužeistas asmuo  
 

Jei asmuo sužeidžiamas dėl to, kad buvo orlaivyje arba tiesiogiai susidūrė su kokia nors 
orlaivio dalimi, įskaitant nuo orlaivio atitrūkusias dalis, arba buvo tiesiogiai paveiktas 
variklio išpučiamo oro srauto, išskyrus sužeidimus, patirtus dėl natūralių priežasčių, dėl 
paties asmens ar kitų asmenų, arba jei sužeidimus patiria be bilieto keliaujantys asmenys, 
pasislėpę paprastai keleiviams ir įgulai neskirtose vietose. 

 

b) Orlaiviui padaroma žala ar jo konstrukcija pažeidžiama 
 

Jei dėl to paveikiamas orlaivio konstrukcijos stipris, eksploatacinės savybės ar skrydžio 
charakteristikos ir paprastai reikėtų atlikti didelio masto remontą ar pakeisti pažeistas 
detales, išskyrus variklio gedimus ar pažeidimus. Jei žala padaryta tik varikliui, jo apdangai 
ar priedams,  arba sugadinti tik oro sraigtai, sparno galai, antenos, padangos, stabdžiai, 
aptakas, arba jei orlaivio paviršiuje padaryti nedideli įlenkimai ar išmuštos skylės.???? 

 

c) Orlaivis dingsta be žinios arba yra visiškai nepasiekiamas 
 

Orlaivis laikomas dingęs be žinios tada, kai pasibaigia jo oficiali paieška, o nuolaužų 
nerandama.  

 

F.VII-02 Incidentas 

 
Su orlaivio naudojimu susijęs įvykis, išskyrus eismo įvykį, kurio metu kyla arba gali kilti pavojus 
skrydžio saugai. 
 

F.VII-03 Pavojingas incidentas 

 
Incidentas tokiomis aplinkybėmis, kurios rodo, kad beveik galėjo įvykti eismo įvykis. 
 
Eismo įvykis ir pavojingas incidentas skiriasi tik rezultatu. Pavojingų incidentų pavyzdžių 
galima rasti ICAO eismo įvykių ir incidentų ataskaitų vadove. 
 

F.VII-04 Mirtinas sužeidimas 

 
Sužeidimas, dėl kurio per trisdešimt dienų nuo įvykio sužeistasis miršta. 
 

F.VII-05 Nemirtinas sužeidimas 

 
Sužeidimas, išskyrus mirtinus, kurį asmuo patiria per eismo įvykį. 
 



F. Oro Transportas  
 

 - 159 - 

F.VII-06 Sunkus sužeidimas 

 
Nemirtinas sužeidimas, kurį asmuo patiria per eismo įvykį ir dėl kurio: 
 

a) per septynias dienas nuo sužeidimo asmuo turi būti paguldytas į ligoninę ilgesniam nei 48 
valandų laikotarpiui; arba 

b) lūžta kaulas (išskyrus nesudėtingus rankų ar kojų pirštų ar nosies kaulų lūžius); arba 

c) padaromos plėštinės žaizdos, dėl kurių asmuo labai kraujuoja arba labai pažeidžiami jo 
nervai, raumenys ar sausgyslės; arba 

d) sužalojamas vidaus organas; arba 

e) padaromi antro ar trečio laipsnio ar kiti nudegimai, kurie pažeidžia daugiau nei 5 % kūno 
paviršiaus; arba 

f) užkrečiama infekcinėmis medžiagomis ar paveikiama žalinga radiacija. 
 

F.VII-07 Nesunkus sužeidimas 

 
Nemirtinas sužeidimas, išskyrus sunkius sužeidimus, kurį asmuo patiria per eismo įvykį. 
 

F.VII-08 Įvykio valstybė 

 
Valstybė, kurios teritorijoje įvyksta eismo įvykis ar incidentas. 
 

F.VII-09 Veiklos vykdytojo valstybė 

 
Valstybė, kurioje yra pagrindinė veiklos vykdytojo verslo vieta arba, jei tokios vietos nėra, 
kurioje veiklos vykdytojas nuolat gyvena. 
 

F.VII-10 Registravimo valstybė 

 
Valstybė, į kurios registrą įtrauktas orlaivis. 
 

F.VII-11 Šalies teritorijoje įvykęs eismo įvykis 

 
Šalies teritorijoje įvykęs eismo įvykis. 
 

F.VII-12 Į nacionalinį registrą įtraukto orlaivio eismo įvykis 

 
Eismo įvykis, kuriame dalyvauja valstybės nacionaliniame orlaivių registre registruotas orlaivis. 
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G.I ĮŽANGA 

G.I-01 Intermodalinis krovininis transportas 

 
Multimodalinis krovinių vežimas vienu intermodalinio transporto vienetu naudojant kelių rūšių 
transportą, kurį keičiant kroviniai neperkraunami.  
 
Intermodalinio transporto vienetas – tai konteineris, nukeliamasis kėbulas, kelių transporto 
priemonė, geležinkelių riedmuo arba laivas. 
 
Tuščių konteinerių arba nukeliamųjų kėbulų bei tuščių krovininių kelių transporto priemonių 
arba priekabų grįžimas nėra intermodalinio transporto dalis, nes kroviniai tuo metu nevežami. 
Tokio pobūdžio grįžimas yra susijęs su intermodaliniu transportu, todėl tuščių transporto 
priemonių judėjimo duomenys turėtų būtų renkami kartu su intermodalinio transporto 
duomenimis. 
 

G.I-02 Multimodalinis krovininis transportas 

 
Krovinių vežimas bent dviejų skirtingų rūšių transportu. 
 
Intermodalinis transportas – konkretus multimodalinio transporto tipas. 
 
Tarptautinis multimodalinis transportas dažnai grindžiamas sutartimi, kuria reglamentuojamas 
visas multimodalinis transportas. 
 

G.I-03 Kombinuotas krovininis transportas 

 
Intermodalinis krovinių vežimas, kai pagrindinę maršruto dalį sudaro geležinkeliai, vidaus 
vandenų keliai ar jūra, o pradinę ir (arba) galutinę (kuo trumpesnę) atkarpą – keliai.  
 
Pagal ES Direktyvą 92/106/EB keliais nuvažiuotas atstumas (matuojamas tiesia linija) turėtų 
būti trumpesnis nei 100 km kelių ir geležinkelių transporto vežime , o kelių ir vidaus vandenų ar 
jūrų transporto vežime – trumpesnis nei 150 km. 
 
 

G.I-04 Dviejų rūšių transporto priemonių naudojimas tuo pačiu metu (aktyvusis ir pasyvusis 
režimas)  

 
Intermodalinis krovininių vežimas dviem transporto rūšimis tuo pat metu – kai vieną transporto 
priemonę (pasyviąją) veža kita transporto priemonė (aktyvioji), užtikrinanti trauką ir naudojanti 
energiją, pvz., geležinkelių ir kelių transporto derinys, jūrų ir kelių transporto derinys, jūrų ir 
geležinkelių transporto derinys. 
 
Priekabų, puspriekabių, konteinerių ar pan. vežimas geležinkelio transportu – tai geležinkelių ir 
kelių transporto derinys. 
 

G.I-05 Geležinkelių ir kelių transporto derinys 

 
Kelių transporto priemonių vežimas geležinkeliu. 
 
Iš pradžių taip buvo vadinamas puspriekabių vežimas geležinkeliu, tačiau dabar šis terminas 
vartojamas visam kelių transporto priemonių vežimui apibrėžti. 
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G.I-06 Savaiegių kelių transporto priemonių vežimas geležinkeliu (NEAIŠKU???) 

 
Savaigių kelių transporto priemonių vežimas traukiniais, paprastai žemagrindžiais krovininiais 
vagonais, taikant ro-ro pakrovimo metodus. 
 
Savaigių kelių transporto priemonių vežimo geležinkeliu pavyzdys – sunkvežimių vežimas 
eurotuneliu.  
 

G.I-07 Krovininės variklinės kelių transporto priemonės ir vairuotojo vežimas 

 
Visos krovininės variklinės kelių transporto priemonės ir jos vairuotojo vežimas kitos rūšies 
transportu (pvz., jūrų arba geležinkelių transportu). 
 

G.I-08 Krovininės variklinės kelių transporto priemonės vežimas be vairuotojo 

 
Variklinių krovininių kelių transporto priemonių arba priekabų vežimas be vairuotojo kitos 
rūšies transportu (pvz., jūrų arba geležinkelių transportu). 
 

G.I-09 Transporto rūšis  

 
Vežimo metodas, taikomas kroviniams ir keleiviams vežti. 
 
Teikiant statistinius duomenis vežimo metodai turėtų būti skirstomi taip: 
a) nežinoma transporto rūšis,  
b) geležinkelių transportas, 
c) kelių transportas, 
d) vidaus vandenų transportas,  
e) jūrų transportas, 
f) vamzdynų transportas,  
g) oro transportas. 
 
Šios klasės gali būti taikytinos tik aktyvaus režimo transporto rūšiai arba ir aktyvaus, ir 
pasyvaus režimo transporto rūšims. Pastaruoju atveju gali būti naudojamas dviejų skaitmenų 
kodas – pirmuoju skaitmeniu nurodomas aktyvusis režimas, antruoju – pasyvusis.  

 

G.I-10 Transporto grandinė 

 
Įvairių transporto rūšių, naudojamų kroviniams vežti iš kilmės vietos į paskirties vietą, seka. 
Šitaip vežami kroviniai gali būti vieną ar kelis kartus perkraunami.  
 
Visa transporto grandine vežami kroviniai nebūtinai lieka tame pačiame krovinio vienete. 
Vykdant reisą intermodalinio transporto vienetas gali būti sukomplektuojamas ar 
iškomplektuojamas.   
 

G.I-11 Intermodalinio transporto terminalas 

 
Vieta, pritaikyta intermodalinio transporto vienetams (ITV) perkrauti ir saugoti prieš kraunant į 
kitos rūšies transportą. 
 
„Spindulinė“ koncepcija – krovinių kaupimas viename punkte (mazge) ir skirstymas įvairiomis 
kryptimis (spinduliais). Mazgas – tai konkretaus regiono krovinių kaupimo, rūšiavimo, 
perkrovimo ir skirstymo centrinis punktas.  
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G.II ĮRANGA 

G.II-01 Krovinio vienetas 

 
Konteineris, nukeliamasis kėbulas. 
 
Jūrų transportui naudojami plokštieji konteineriai (žr. G.II-09) priskiriami prie specialios rūšies 
konteinerių. 
 

G.II-02 Intermodalinio transporto vienetas (ITV) 

 
Konteineris, nukeliamasis kėbulas arba puspriekabė ir (arba) krovininė variklinė kelių 
transporto priemonė, tinkama intermodaliniam transportui.  
 

G.II-03 Konteineris 

 
Speciali dėžė kroviniui vežti, sutvirtinta ir tinkama krauti į rietuves, kurią galima perkrauti 
horizontaliai ir vertikaliai. Tikslesnė techninė konteinerio apibrėžtis:  
 
Transporto įrangos priemonė: 
 
a) nuolat naudojama ir pakankamai tvirta, kad būtų tinkama naudoti daug kartų; 
b) specialiai sukonstruota, kad būtų lengviau vežti krovinius vienos arba daugiau rūšių 
transportu, neperkraunant tarpiniuose punktuose; 
c) turi įtaisus, kuriais be papildomo paruošimo jas galima kilnoti, visų pirma perkrauti iš 
vienos transporto rūšies į kitą; 
d) sukonstruota taip, kad būtų lengva į ją sukrauti ir iš jos iškrauti krovinius; 
e) tinkama krauti į rietuves; ir 
f) kurios vidaus talpa 1 m3 arba didesnė. 
 
Nukeliamieji kėbulai neįtraukiami.  
 
Jūrų transportui naudojami plokštieji konteineriai neturi vidaus talpos ir todėl neatitinka f punkto 
reikalavimo (žr. G.II-09), tačiau jie turėtų būti laikomi specialios rūšies konteineriais, todėl 
įtraukiami į šią apibrėžtį. 
 

G.II-04 Konteinerių dydžiai 

 
Pagrindiniai konteinerių dydžiai: 
 
a) 20 pėdų ISO konteineris (ilgis – 20 pėdų, plotis – 8 pėdos); 
b) 40 pėdų ISO konteineris (ilgis – 40 pėdų, plotis – 8 pėdos); 
c) ilgesnis nei 20 pėdų ir trumpesnis nei 40 pėdų ISO konteineris 
d) ilgesnis nei 40 pėdų ISO konteineris; 
e) labai didelės talpos paaukštintas konteineris (padidintas konteineris); 
f) oro transporto konteineris (vežimo oro transportu reikalavimus atitinkantis konteineris). 
 
Konteineriai paprastai būna 8 pėdų aukščio, tačiau yra ir kitokio aukščio konteinerių.  
Paaukštintų konteinerių aukštis – 9,5 pėdos. Labai didelės talpos padidintų konteinerių 
matmenys didesni, nei nustatyta ISO.  Jų ilgis gali būti 45, 48 ir 53 pėdos.  
 a–e punktuose nurodytų dydžių konteineriai laikomi dideliais konteineriais. 
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G.II-05  Tuščio konteinerio svoris 

 
Tuščio konteinerio svoris įtraukiamas į visą konteineriuose vežamų krovinių svorį; jis taip pat 
vadinamas bendruoju bruto krovinių svoriu. Bendrą konteineriuose vežamų krovinių svorį 
galima apskaičiuoti iš bendrojo bruto svorio atėmus tuščio konteinerio svorį ir atvirkščiai. Jei 
informacijos apie tuščio konteinerio svorį nėra, jį galima apskaičiuoti pagal toliau pateikiamus 
apytikslius duomenis. 
 
Apytikslis tuščio konteinerio svoris: 
 
a) 20 pėdų ISO konteinerio –   2,3 tonos. 
b) 40 pėdų ISO konteinerio –   3,7 tonos. 
c) ISO konteinerio, ilgesnio nei 20 pėdų ir trumpesnio nei 40 pėdų –  3,0 tonos. 
d) ilgesnio nei 40 pėdų ISO konteinerio –   4,7 tonos. 
 

G.II-06 Konteinerių tipai 

 
Pagrindiniai konteinerių tipai pagal krovinių konteinerių ISO standartų vadovą: 
 
1. Bendrosios paskirties konteineriai, 
 
2. Specialiosios paskirties konteineriai: 

− uždaras vėdinamas konteineris; 
− konteineris be stogo; 
− platforminis konteineris be šoninių sienelių; 
− platforminis konteineris be šoninių sienelių  su visa aukštutine konstrukcija; 
− platforminis konteineris be šoninių sienelių su ne visa aukštutine konstrukcija ir 

atlenkiamomis galinėmis sienelėmis; 
− - 
− platforma (konteineris). 

 
3. Specialiosios paskirties krovinių konteineriai: 

− nuolatinį šilumos režimą užtikrinantis konteineris; 
− izoterminis konteineris; 
− šaldomasis konteineris (naudojamas vienkartinis aušalas); 
− mechaniškai šaldomas konteineris; 
− šildomasis konteineris; 
− šaldomasis ir šildomasis konteineris; 
− konteinerinė cisterna; 
− sausų birių krovinių konteineris; 
− kitiems kroviniams (pvz., automobiliams, gyvuliams ir kt.) vežti skirti konteineriai; ir 
− vežimo oro transportu konteineris. 

 

G.II-07 Dvidešimties pėdų vieneto ekvivalentas (TEU) 

 
Statistinis vienetas, pagrįstas 20 pėdų (6,10 m) ilgio ISO konteinerių matmenimis, naudojamas 
įvairios talpos konteineriams matuoti ir konteinervežių krovumui arba terminalų pajėgumui 
apibūdinti. 20 pėdų ilgio ISO konteineris atitinka 1 TEU.  
 
40 pėdų ilgio ISO konteineris atitinka 2 TEU. 
Vienas 20–40 pėdų ilgio konteineris atitinka 1,5 TEU.  
Vienas ilgesnis nei 40 pėdų konteineris atitinka 2,25 TEU. 
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G.II-08 Nukeliamasis kėbulas 

 
Krovinių vežimo vienetas, pritaikytas prie kelių transporto priemonės matmenų ir turintis 
įtaisus, kuriais jį galima perkelti iš vienos rūšies transporto į kitą, paprastai kelių ir geležinkelių.  
 
Šių vienetų konstrukcija iš pradžių nebuvo pritaikyta tam, kad juos būtų galima krauti vienus 
ant kitų, jei jie visiškai pripildyti arba keliami už viršutinės dalies. Dabar daugelį tokių vienetų 
galima taip krauti, bet ne taip paprastai kaip konteinerius. Pagrindinis bruožas, skiriantis juos 
nuo konteinerių, – jie pritaikyti prie kelių transporto priemonės matmenų. Norint naudoti tokius 
vienetus geležinkelių transportui, būtinas Tarptautinės geležinkelių sąjungos (TGS) 
patvirtinimas. Kai kuriuose nukeliamuosiuose kėbuluose įtaisytos atlenkiamosios kojelės, ant 
kurių kėbulas stovi, kai nuimamas nuo transporto priemonės. 
 

G.II-09 Plokščiasis konteineris 

 
Krovininė platforma be aukštutinės konstrukcijos, kurios ilgis ir plotis atitinka konteinerio 
pagrindo ilgį ir plotį, ir kurioje įrengtos kampinės viršutinės ir apatinės jungiamosios detalės. 
 
Šis terminas – tai alternatyvus specialios paskirties konteinerių – t. y. konteinerių platformų ir 
nerėminių konteinerių platformų – rūšių pavadinimas.  
 

G.II-10 Intermodalinio transporto vagonas 

 
Specialiai intermodalinio transporto vienetams (ITV) ar kitoms krovininėms kelių transporto 
priemonėms vežti sukonstruotas arba įrengtas krovininis vagonas. 
 
Šių vagonų rūšys: 
 
- Vagonas su specialia išėma. Krovininis vagonas, kuriame įtaisyta speciali išėma 

puspriekabės ašiai ir (arba) ratų agregatams. 
- Nedengtas vagonas. Krovininis vagonas  su nuimamu porėmiu ir įtaisais vertikaliai krovai, į 

kurį galima krauti ir iš kurio galima iškrauti puspriekabes ir variklines kelių transporto 
priemones. 

- Puspriekabių vagonas. Krovininis vagonas, kuriame įrengta centrinė važiuoklė ir kuris yra 
skirtas puspriekabėms vežti. 

- Žemagrindis vagonas. Krovininis vagonas su žema krovimo platforma, skirta, inter alia, 
ĮTV vežti. 

- Vagonas kelių transporto priemonėms vežti geležinkeliu. Krovininiai žemagrindžiai 
vagonai, kuriuos sukabinus kartu suformuojama platforma, tinkama kelių transporto 
priemonėms vežti geležinkeliu.  

- Keliais aukštais sukrautų konteinerių vagonas. Krovininis vagonas, skirtas vienas ant kito 
užkrautiems konteineriams vežti. 

- Dviejų režimų puspriekabė. Kelių puspriekabė, kurią uždėjus ant dviašio vežimėlio galima 
naudoti kaip krovininį vagoną. 

 
 

G.II-11 Ro-ro transporto priemonė 

 
Ratinė krovinių vežimo priemonė, pvz., sunkvežimis, priekaba arba puspriekabė, kuri gali 
užvažiuoti arba būti užvilkta ant laivo arba traukinio. 
 
Taikoma uostuose arba laivuose naudojamoms priekaboms. 
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G.II-12 Ožinis kranas  

 
Ribotai manevruoti galintis keliamasis kranas, sudarytas iš horizontalios platformos ant atramų 
– stacionarių, galinčių važinėti įrengtais bėgiais arba užmautų guminėmis padangomis. Krovinį 
galima kelti horizontaliai, vertikaliai ir į šonus. 
 
Tokie kranai paprastai statomi abiejose kelio (bėgių kelio) ir (arba) laivo (uosto) mazgo 
pusėse.  
 

G.II-13 Apžarginis transporteris  

 
Keliamoji transporto priemonė, kurios ratai užmauti guminėmis padangomis, skirta 
konteineriams perkelti ar krauti rietuvėmis ant lygaus tvirto paviršiaus. 
 

G.II-14 Krautuvas  

 
Vilkikas, kurioje priekyje įtaisyta priemonė ITV kelti, krauti rietuvėmis ar perkelti. 
 

G.II-15 Šakinis krautuvas  

 
Transporto priemonė, kurioje įrengtos elektra varomos horizontalios šakės, kuriomis galima 
pakelti, perkelti ar krauti rietuvėmis padėklus, konteinerius arba nukeliamuosius kėbulus. 
Konteineriai ir nukeliamieji kėbulai paprastai būna tušti. 
 

G.II-16 Griebtuvas 

 
Reguliuojamas kėlimo įrangos įtaisas, skirtas prisikabinti prie viršutinių kampinių ITV įtaisų. 
 
Daugelyje griebtuvų yra papildomų įtaisų apatiniams šoniniams ITV bėgeliams užgriebti. 
 
 



Indeksas 
 

 - 167 - 
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A.  GELEZINKELIU TRANSPORTAS 
 
 
Antracitas; A.VI-08 
Apyvarta; A.III-07 
Automobilinis benzinas; A.VI-04 
Bagažo vagonas; A.II.A-18 
Bandymas nusižudyti; A.VII-03 
Bėgių kelias; A.I-11 
Bendra geležinkelio stotis; A.I-22 
Bendras krovinių svoris; A.V-18 
Bendras krovinių svoris (bruto); A.V-17 
Bendras tonkilometrių skaičius; A.IV-14 
Bendras tonkilometrių skaičius (bruto); A.IV-13 
Birių krovinių vagonas; A.II.A-30 
Cisterninis vagonas; A.II.A-29 
Dengtas krovininis vagonas; A.II.A-22 
Dėžė, konteineris ar padėklas su ratais; A.II.B-11 
Didelė žala riedmenims, bėgiams, kitiems įrenginiams ar aplinkai; A.VII-05 
Didžiausias eksploatavimo greitis; A.I-19 
Drezina; A.II.A-09 
Drezinos traukiamas vagonas; A.II.A-14 
Dvidešimties pėdų vieneto ekvivalentas (teu); A.II.B-07 
Džaulis; A.VI-03 
Eismo įvykiai geležinkelio pervažose; A.VII-13 
Eismo įvykis; A.VII-01 
Eismo įvykis, per kurį labai nukentėjo asmuo; A.VII-08 
Eismo įvykis, per kurį nukentėjo asmuo; A.VII-07 
Eksploatuojamas geležinkelio kelias; A.I-03 
Eksploatuojamų geležinkelio linijų ilgis; A.I-16 
Elektrifikuota geležinkelio linija; A.I-07 
Elektrifikuotas geležinkelio kelias; A.I-02 
Elektros energija; A.VI-10 
Gabenamoji talpykla; A.II.B-08 
Gaisrai riedmenyse; A.VII-15 
Gazolis, dyzelinas (distiliuotas mazutas); A.VI-05 
Geležinkeliais tranzitu vežami kroviniai; A.V-29 
Geležinkeliais vežami kroviniai; A.V-16 
Geležinkelio kelias; A.I-01 
Geležinkelio linija; A.I-06 
Geležinkelio pralankos; A.I-04 
Geležinkelio riedmens amžius; A.II.A-33 
Geležinkelio riedmens reisas; A.IV-04 
Geležinkelio riedmuo; A.II.A-01 
Geležinkelio stotis; A.I-21 
Geležinkelio tranzitas; A.V-05 
Geležinkelių eismas; A.IV-01 
Geležinkelių eismas šalies teritorijoje; A.IV-03 
Geležinkelių eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo asmuo ir kurie įvyko dėl judančių riedmenų; A.VII-14 
Geležinkelių įmonė; A.III-01 
Geležinkelių įmonei priklausantis krovininis vagonas; A.II.A-20 
Geležinkelių tinklas; A.I-17 
Geležinkelių tinklo dalis; A.I-18 
Geležinkelių transportas; A.V-01 
Geležinkelių transporto keleivio nuvažiuotas kilometras (pkm); A.V-08 
Geležinkelių transporto keleivis; A.V-06 
Geležinkelių transporto keleivis, už kurį gaunamos pajamos; A.V-07 
Geležinkelių transporto operatorius; A.III-02 
Geležinkelių transporto suvartojama energija; A.VI-01 
Geležinkelių transportu važiuojančio keleivio kelionė; A.V-11 
Geležinkeliu vežamų krovinių kategorijos; A.V-21 
Greitojo geležinkelio riedmuo; A.II.A-02 
Greitojo geležinkelio riedmuo su pakreipiamuoju kėbulu; A.II.A-03 
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Ilgam sustabdytas eismas; A.VII-06 
Įlipęs geležinkelių transporto keleivis; A.V-09 
Įlipimo vieta; A.V-12 
Infrastruktūros techninės priežiūros išlaidos; A.III-10 
Infrastruktūros valdytojas; A.III-03 
Investicinės išlaidos infrastruktūrai; A.III-08 
Investicinės išlaidos riedmenims; A.III-09 
Iškrauti kroviniai; A.V-26 
Iškrovimo vieta; A.V-32 
Išlipęs geležinkelių transporto keleivis; A.V-10 
Išlipimo vieta; A.V-13 
Įvairiarūšio geležinkelių transporto terminalas; A.I-25 
Įvairiarūšio transporto vagonas (žr. G.ii-10); A.II.A-31 
Įvairiarūšio transporto vienetas (įtv); A.II.B-02 
Izoterminis vagonas; A.II.A-23 
Jungtinė bendrovė; A.III-04 
Kaupiamasis kelynas; A.I-24 
Keleivinis geležinkelio riedmuo; A.II.A-10 
Keleivinis vagonas; A.II.A-15 
Konteineris; A.II.B-03 
Konteinerių dydžiai; A.II.B-04 
Konteinerių tipai; A.II.B-06 
Krovininis pusvagonis aukštais bortais; A.II.A-27 
Krovininis vagonas; A.II.A-19 
Krovinio vežimo priemonė; A.II.B-01 
Krovinių vežimo geležinkeliu jungtis; A.V-30 
Leidžiamas vežti keleivių skaičius: sėdimosios ir miegamosios vietos; A.II.A-16 
Leidžiamas vežti keleivių skaičius: stovimosios vietos; A.II.A-17 
Lengvasis geležinkelio riedmuo; A.II.A-13 
Lengvasis variklinis geležinkelio riedmenų vilkikas; A.II.A-08 
Lengvojo geležinkelio linija; A.I-09 
Lignitas (rusvosios anglys); A.VI-09 
Lokomotyvas; A.II.A-07 
Mazutas (likutinis); A.VI-06 
Mechaniškai šaldomas vagonas; A.II.A-25 
Metro transporto linija; A.I-08 
Metro transporto riedmuo; A.II.A-11 
Modernizuotas greitojo geležinkelio bėgių kelias; A.I-15 
Naftos tonos ekvivalentas (toe); A.VI-02 
Nuvažiavimas nuo bėgių; A.VII-12 
Padėklas; A.II.B-10 
Pagrindinis bėgių kelias; A.I-12 
Pakrauti kroviniai; A.V-25 
Pakrovimo vieta; A.V-31 
Paprastasis greitojo geležinkelio riedmuo; A.II.A-04 
Paprastojo geležinkelio bėgių kelias; A.I-13 
Pavojingi kroviniai; A.V-24 
Per geležinkelių eismo įvykius nukentėjusių asmenų kategorijos; A.VII-16 
Platforminis vagonas; A.II.A-28 
Plokščiasis konteineris; A.II.B-09 
Privati geležinkelio pralanka; A.I-05 
Privatus krovininis vagonas; A.II.A-21 
Riedmenų pakrovos gabaritas; A.I-20 
Riedmenų techninės  priežiūros išlaidos; A.III-11 
Riedmenys; A.II.A 
Rimtas eismo įvykis; A.VII-04 
Ro-ro krovinių vežimo priemonė; A.II.B-12 
Šaldomasis vagonas; A.II.A-24 
Sąlyginis sėdimosios vietos kilometras; A.IV-12 
Sąlyginis tonkilometris; A.IV-10 
Savižudybė; A.VII-02 
Šildomasis vagonas; A.II.A-26 
Siunta; A.V-14 
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Siuntų tipai; A.V-15 
Specialusis greitojo geležinkelio bėgių kelias; A.I-14 
Stotelė; A.I-23 
Su pavojingų krovinių vežimu susiję geležinkelių eismo įvykiai; A.VII-17 
Susidūrimas (traukinių susidūrimas), įskaitant susidūrimus su kliūtimis gabarito vartuose; A.VII-11 
Suskystintos naftos dujos (snd); A.VI-07 
Sužeistas asmuo.; A.VII-10 
Tarptautinis krovinių vežimas geležinkeliu. Iškrauti kroviniai (įvežami kroviniai); A.V-28 
Tarptautinis krovinių vežimas geležinkeliu. Pakrauti kroviniai (išvežami kroviniai); A.V-27 
Tarptautinis vežimas geležinkelių transportu; A.V-04 
Teu kilometras; A.V-23 
Tonkilometris (tkm); A.V-20 
Tramvajaus linija. Tramvajus; A.I-10 
Tramvajus (tramvajaus vagonas); A.II.A-12 
Traukiamo geležinkelio riedmens nuvažiuotas kilometras; A.IV-09 
Traukinio formavimas; A.IV-02 
Traukinio nuvažiuotas kilometras; A.IV-07 
Traukinio sekcija; A.II.A-05 
Traukinių tipai; A.IV-06 
Traukinys; A.IV-05 
Traukos riedmens nuvažiuotas kilometras; A.IV-08 
Traukos riedmuo; A.II.A-06 
Tuščio konteinerio svoris; A.II.B-05 
Tuščios vežimo priemonės svoris; A.V-19 
Užimtumas; A.III-05 
Užimtumo tipai; A.III-06 
Vagono krovumas; A.II.A-32 
Vagono nuvažiuotas kilometras; A.IV-11 
Vežamų krovinių rūšys; A.V-22 
Vežimas šalies geležinkelių tinklu; A.V-03 
Vežimo geležinkelių transportu tipai; A.V-02 
Zuvęs asmuo (žuvusysis); A.VII-09 
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B.  KELIU TRANSPORTAS 
 
 
Alternatyvieji degalai; B.II.A-43 
Apyvarta; B.III-10 
Autobusas; B.II.A-15 
Autobusų eismo juosta; B.I-13 
Automagistralė; B.I-06 
Automobilinis benzinas; B.VI-04 
Autotraukinys; B.II.A-33 
Bendras krovinių svoris; B.V-20 
Bendras krovinių svoris (bruto); B.V-19 
Bendras transporto priemonės svoris (pagal teisės aktus leidžiamasis didžiausias svoris); B.II.A-38 
Darbinis cilindrų tūris; B.II.A-40 
Dėžė, konteineris ar padėklas su ratais; B.II.B-11 
Dvidešimties pėdų vieneto ekvivalentas (teu); B.II.B-07 
Dviračių juosta; B.I-15 
Dviračių takas; B.I-16 
Dviratis; B.II.A-05 
Džaulis; B.VI-03 
E kategorijos kelias; B.I-10 
Eismo įvykis, kuriame dalyvauja kelių transporto priemonė ir pėsčiasis; B.VII-12 
Eismo įvykis, kuriame dalyvavo viena kelių transporto priemonė; B.VII-13 
Eismo įvykis, per kurį nežuvo asmuo; B.VII-03 
Eismo įvykis, per kurį nukentėjo asmuo; B.VII-01 
Eismo įvykis, per kurį žuvo asmuo; B.VII-02 
Elektros energija; B.VI-08 
Gabenamoji talpykla; B.II.B-08 
Gamtinių dujų kondensatai (gdk); B.VI-07 
Gazolis, dyzelinas (distiliuotas mazutas); B.VI-05 
Greitkelis; B.I-07 
Grįstas kelias; B.I-02 
I šalį kelių transportu įvežti kroviniai (išskyrus krovinius, kurie kelių transportu per šalį vežami tranzitu); B.V-
30 
Ilipimo vieta; B.V-16 
Imonė; B.III-03 
Investicijos į kelių transporto priemones; B.III-12 
Investicinės išlaidos keliams; B.III-11 
Iš šalies kelių transportu išvežti kroviniai (išskyrus krovinius, kurie kelių transportu per šalį vežami tranzitu); 
B.V-29 
Iškrauti kroviniai; B.V-28 
Iškrovimo vieta; B.V-34 
Išlipimo vieta; B.V-17 
Ištaigingas tolimojo susisiekimo autobusas; B.II.A-16 
Ištaigingas tolimojo susisiekimo autobusas, tolimojo susisiekimo mikroautobusas, autobusas arba 
mikroautobusas; B.II.A-14 
Ivairiarūšio transporto vienetas (įtv); B.II.B-02 
Ivykis, kuriame dalyvavę vairuotojai buvo apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų; B.VII-15 
Ivykis, kuriame dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės; B.VII-14 
Juosta; B.I-12 
Kabotažinis vežimas kelių transportu; B.V-03 
Keleivinė kelių transporto priemonė; B.II.A-07 
Keleivinė variklinė kelių transporto priemonė; B.II.A-08 
Keleivinio kelių transporto jungtis; B.V-15 
Keleivinis automobilis; B.II.A-11 
Keleivis (dalyvavęs eismo įvykyje, per kurį nukentėjo asmuo); B.VII-10 
Keleivių vežimo kelių transportu įmonė; B.III-05 
Kelias; B.I-01 
Kelio ilgis; B.I-17 
Kelio kategorija; B.I-05 
Kelių tinklas; B.I-04 
Kelių transporto eismas šalies teritorijoje; B.IV-02 
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Kelių transporto keleivis, įlipęs į viešojo kelių transporto priemonę; B.V-13 
Kelių transporto keleivis, išlipęs iš viešojo kelių transporto priemonės; B.V-14 
Kelių transporto priemonė; B.II.A-01 
Kelių transporto priemonės išvažiavimas iš šalies; B.IV-09 
Kelių transporto priemonės įvažiavimas į šalį; B.IV-08 
Kelių transporto priemonės keleivio kelionė; B.V-10 
Kelių transporto priemonės keleivio nuvažiuotas kilometras; B.V-09 
Kelių transporto priemonės keleivis; B.V-08 
Kelių transporto priemonės reisas; B.IV-06 
Kelių transporto priemonės tranzitas; B.IV-10 
Kelių transporto priemonių eismas; B.IV-01 
Kelių transporto priemonių parkas; B.II.A-02 
Kelių transporto priemonių techninės priežiūros išlaidos; B.III-14 
Kelių transporto suvartojama energija; B.VI-01 
Kelių transporto teu kilometras; B.V-23 
Kelių transporto tonkilometris; B.V-22 
Kelių transportu vežami kroviniai; B.V-18 
Kelių transportu vežami tranzitiniai kroviniai; B.V-31 
Kelių vilkikas; B.II.A-27 
Kita kelio danga; B.VII-20 
Konteineris; B.II.B-03 
Konteinerių dydžiai; B.II.B-04 
Konteinerių tipai; B.II.B-06 
Krovininė kelių transporto priemonė; B.II.A-21 
Krovininių kelių transporto priemonių kėbulo tipai; B.II.A-24 
Krovinio vežimo priemonė; B.II.B-01 
Krovinių vežimo kelių transportu įmonė; B.III-06 
Krovinių vežimo kelių transportu jungtis; B.V-32 
Krovumas; B.II.A-35 
Leidžiamas vežti keleivių skaičius ištaiginguose tolimojo susisiekimo autobusuose, autobusuose ir 
troleibusuose; B.II.A-20 
Lengvai sužeistas asmuo; B.VII-08 
Lengvoji krovininė kelių transporto priemonė; B.II.A-22 
Miesto keleivių vežimo kelių transportu įmonė; B.III-07 
Miesto kelių transporto eismas; B.IV-04 
Miesto zona; B.I-18 
Mikroautobusas, tolimojo susisiekimo mikroautobusas; B.II.A-17 
Mopedas; B.II.A-09 
Motociklas; B.II.A-10 
Nacionalinė kelių transporto priemonė; B.II.A-03 
Nacionalinis vežimas kelių transportu; B.V-02 
Naftos tonos ekvivalentas (toe); B.VI-02 
Ne per gyvenvietę nutiestas kelias; B.I-09 
Negrįstas kelias; B.I-03 
Nepakrautos transporto priemonės svoris; B.II.A-41 
Nukentėjęs asmuo; B.VII-04 
Padėklas; B.II.B-10 
Pakrauti kroviniai; B.V-27 
Pakrovimo vieta; B.V-33 
Pavojingi kroviniai; B.V-26 
Per gyvenvietę nutiestas kelias –  miesto kelias; B.I-08 
Per gyvenvietę nutiestų kelių transporto eismas; B.IV-05 
Pėsčiasis (dalyvavęs eismo įvykyje, per kurį nukentėjo asmuo); B.VII-11 
Plokščias,; B.II.B-09 
Prieblanda (arba sąlygos nežinomos); B.VII-18 
Priekaba; B.II.A-29 
Priekabinis namelis; B.II.A-13 
Puspriekabė; B.II.A-31 
Sausa kelio danga; B.VII-19 
Specialios paskirties variklinė kelių transporto priemonė; B.II.A-34 
Sujungta transporto priemonė; B.II.A-32 
Sunkiai sužeistas asmuo; B.VII-07 
Sunkioji krovininė kelių transporto priemonė; B.II.A-23 
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Sunkvežimis; B.II.A-26 
Suskystintos naftos dujos (snd); B.VI-06 
Sužeistas asmuo; B.VII-06 
Sviesusis paros metas; B.VII-16 
Taksi automobilis; B.II.A-12 
Talpa; B.II.A-36 
Tamsusis paros metas; B.VII-17 
Tarptautinis vežimas kelių transportu; B.V-04 
Techninės priežiūros išlaidos keliams; B.III-13 
Tramvajaus linija; B.I-14 
Tramvajus (tramvajaus vagonas); B.II.A-19 
Transporto pajėgumo naudojimas; B.V-35 
Transporto priemonės amžius; B.II.A-39 
Transporto priemonės kėbulo grindų plotas; B.II.A-37 
Transporto priemonės rida; B.IV-07 
Tranzitas kelių transportu; B.V-06 
Troleibusas; B.II.A-18 
Tuščio konteinerio svoris; B.II.B-05 
Tuščios vežimo priemonės svoris; B.V-21 
Tuščių kelių transporto priemonių eismas; B.IV-03 
Užimtumas; B.III-09 
Užsienio šalies kelių transporto priemonė; B.II.A-04 
Vairuotojas (dalyvavęs eismo įvykyje, per kurį nukentėjo asmuo); B.VII-09 
Valstybinė vežimo kelių transportu įmonė; B.III-08 
Variklinė kelių transporto priemonė; B.II.A-06 
Variklinė krovininė kelių transporto priemonė; B.II.A-25 
Variklinės transporto priemonės pirmojo registravimo data; B.II.A-44 
Variklio energija; B.II.A-42 
Važiuojamoji kelio dalis; B.I-11 
Vežamų krovinių rūšys; B.V-25 
Vežamų prekių rūšys; B.V-24 
Vežimas kelių transportu; B.V-01 
Vežimas kitos šalies kelių transporto priemone; B.V-05 
Vežimas miesto keliais; B.V-07 
Vežimas samdos pagrindais arba už atlygį; B.III-01 
Vežimas savo sąskaita; B.III-02 
Vežimo kelių transportu įmonė; B.III-04 
Vidutinis dienos eismo srautas per metus; B.IV-11 
Viešasis kelių transportas; B.V-11 
Viešojo kelių transporto priemonės keleivio kelionė; B.V-12 
Zemės ūkio priekaba; B.II.A-30 
Zemės ūkio traktorius; B.II.A-28 
Zuvęs asmuo; B.VII-05 
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C.  VIDAUS VANDENU TRANSPORTAS (VVT) 
 
 
Apyvarta; C.III-07 
Apžarginis transporteris; C.II.B-13 
Automobilinis benzinas; C.VI-04 
Bendras krovinių svoris; C.V-19 
Bendras krovinių svoris (bruto); C.V-18 
Didelė avarija; C.VII-13 
Dvidešimties pėdų vieneto ekvivalentas (teu); C.II.B-07 
Džaulis; C.VI-03 
Eismas vidaus vandenų keliais; C.IV-01 
Eismas vidaus vandenų keliais šalies teritorijoje; C.IV-02 
Eismo įvykis; C.VII-01 
Eismo įvykis, per kurį nežuvo asmuo; C.VII-05 
Eismo įvykis, per kurį nukentėjo asmuo; C.VII-03 
Eismo įvykis, per kurį žuvo asmuo; C.VII-04 
Gabenamoji talpykla; C.II.B-08 
Galia (kw); C.II.A-25 
Gazolis, dyzelinas (distiliuotas mazutas); C.VI-05 
Griebtuvas; C.II.B-16 
I vidaus vandenų kelių laivą įlipęs keleivis; C.V-12 
Ilipimo vieta; C.V-15 
Imonė; C.III-01 
Infrastruktūros techninės priežiūros išlaidos; C.III-10 
Investicinės išlaidos infrastruktūrai; C.III-08 
Investicinės išlaidos laivams; C.III-09 
Iš vidaus vandenų kelių laivo išlipęs keleivis; C.V-13 
Iškrauti kroviniai; C.V-26 
Iškrovimo (išlipimo) šalis (regionas); C.V-31 
Iškrovimo vieta; C.V-29 
Išlipimo vieta; C.V-16 
Ivairiarūšio transporto vienetas (įtv); C.II.B-02 
Jungtys su kitų rūšių transporto priemonėmis; C.I-15 
Kabotažinis vežimas vidaus vandenų keliais; C.V-04 
Keleivinis vvt laivas; C.II.A-06 
Keleivių vežimo vidaus vandenų keliais jungtis; C.V-14 
Keleivių vietų skaičius keleiviniame vvt laive; C.II.A-24 
Kiti krovininiai laivai; C.II.A-19 
Konteineris; C.II.B-03 
Konteinerių dydžiai; C.II.B-04 
Konteinerių tipai; C.II.B-06 
Krautuvas; C.II.B-14 
Krovininio vvt jungtis; C.V-27 
Krovininio vvt laivo krovumas; C.II.A-23 
Krovininis vvt laivas; C.II.A-05 
Krovinio vežimo priemonė; C.II.B-01 
Labai didelė avarija; C.VII-12 
Laivo nuplauktas kilometras; C.IV-05 
Laivo pastatymo metai; C.II.A-26 
Laivų techninės priežiūros išlaidos; C.III-11 
Laivybai tinkama upė; C.I-03 
Laivybai tinkamas ežeras; C.I-04 
Laivybai tinkamas kanalas; C.I-05 
Laivybai tinkamas vidaus vandenų kelias; C.I-02 
Laivybai tinkamas vidaus vandenų tinklas; C.I-06 
Laivybai tinkamų vidaus vandenų kelių kategorijos; C.I-07 
Lengvai sužeistas asmuo; C.VII-10 
Nacionalinis vvt laivas; C.II.A-02 
Naftos tonos ekvivalentas (toe); C.VI-02 
Nepakrautų laivų eismas vidaus vandenų keliais; C.IV-03 
Nesavaeigė barža; C.II.A-11 
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Nesavaeigė skystų krovinių barža; C.II.A-16 
Ožinis kranas; C.II.B-12 
Padėklas; C.II.B-10 
Pakrauti kroviniai; C.V-25 
Pakrovimo (įlipimo) šalis (regionas); C.V-30 
Pakrovimo vieta; C.V-28 
Pavojingi kroviniai; C.V-24 
Plokščiasis konteineris; C.II.B-09 
Prieblanda (arba sąlygos nežinomos); C.VII-18 
Reisas vidaus vandenų keliais; C.IV-04 
Ro-ro krovinių vežimo priemonė; C.II.B-11 
Ro-ro prieplauka; C.I-12 
Sakinis krautuvas; C.II.B-15 
Sąlyginis sėdimosios vietos kilometras; C.IV-09 
Sąlyginis tonkilometris; C.IV-08 
Savaeigė barža; C.II.A-09 
Savaeigė barža stūmikas; C.II.A-10 
Savaeigė skystų krovinių barža; C.II.A-14 
Savaeigė skystų krovinių barža stūmikas; C.II.A-15 
Sliuzas; C.I-17 
Statistinis uostas; C.I-09 
Stotelės; C.I-16 
Stumiamasis vilkikas; C.II.A-22 
Stumiamoji barža; C.II.A-12 
Stumiamoji skystų krovinių barža; C.II.A-17 
Stumiamoji-velkamoji barža; C.II.A-13 
Stumiamoji-velkamoji skystų krovinių barža; C.II.A-18 
Stūmikas; C.II.A-21 
Sunkiai sužeistas asmuo; C.VII-09 
Sunkus sužeidimas; C.VII-08 
Sužeistas asmuo; C.VII-07 
Sviesusis paros metas; C.VII-16 
Tamsusis paros metas; C.VII-17 
Tarptautinės vidaus vandenų transporto paslaugos; C.V-06 
Tarptautinis vežimas vidaus vandenų keliais; C.V-05 
Tranzitinis vežimas vidaus vandenų transportu; C.V-08 
Tuščio konteinerio svoris; C.II.B-05 
Tuščios vežimo priemonės svoris; C.V-20 
Un/locode kodas; C.I-10 
Uostas; C.I-08 
Uosto krantinių ilgis; C.I-11 
Uostų kranai pagal keliamąja galią; C.I-13 
Uostų kranai pagal tipus; C.I-14 
Upių ir jūrų laivas; C.II.A-04 
Užimtumas; C.III-06 
Užsienio šalies vvt laivas; C.II.A-03 
Valstybinė vidaus vandenų uosto įmonė; C.III-05 
Valstybinė vvt įmonė; C.III-03 
Vandens kelias; C.I-01 
Vežimas miesto vidaus vandenų keliais; C.V-09 
Vežimas nacionaliniais vidaus vandenų keliais; C.V-02 
Vežimas upių ir jūrų transportu; C.V-07 
Vežimas vidaus vandenų keliais; C.V-03 
Vežimas vidaus vandenų transportu (vvt); C.V-01 
Vidaus vandenų eismo incidentas; C.VII-14 
Vidaus vandenų eismo įvykis; C.VII-02 
Vidaus vandenų eismo įvykių priežastys; C.VII-15 
Vidaus vandenų keliais plaukianti laivų vilkstinė; C.IV-06 
Vidaus vandenų keliais vežami kroviniai; C.V-17 
Vidaus vandenų keliais vežamų krovinių rūšys; C.V-23 
Vidaus vandenų kelių laivynas; C.II.A-08 
Vidaus vandenų kelių transporto keleivio kilometras; C.V-11 
Vidaus vandenų kelių transporto keleivis; C.V-10 
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Vidaus vandenų kelių transporto teu kilometras; C.V-22 
Vidaus vandenų kelių transporto tonkilometris; C.V-21 
Vidaus vandenų transporto (vvt) įmonė; C.III-02 
Vidaus vandenų transporto avarija; C.VII-11 
Vidaus vandenų uosto įmonė; C.III-04 
Vilkikas; C.II.A-20 
Vilkstinės nuplauktas kilometras; C.IV-07 
Vtt laivas; C.II.A-01 
Vvt konteinervežys; C.II.A-07 
Vvt laivo įplaukimas; C.IV-10 
Vvt laivo išplaukimas; C.IV-11 
Vvt laivo tranzitas; C.IV-12 
Vvt suvartojama energija; C.VI-01 
Zuvęs asmuo; C.VII-06 
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D.  VAMZDYNU TRANSPORTAS 
 
 
Apyvarta; D.III-05 
Automobilinis benzinas; D.VI-04 
Dujotiekis; D.I-05 
Džaulis; D.VI-03 
Elektros energija; D.VI-09 
Energijos vartojimas transportuojant naftotiekiu; D.VI-01 
Gamtinių dujų kondensatai (gdk); D.VI-08 
Gazolis, dyzelinas (distiliuotas mazutas); D.VI-05 
I šalį vamzdynais transportuoti kroviniai (išskyrus krovinius, kurie vamzdynais per šalį transportuoti tranzitu); 
D.V-14 
Ileidimo  siurblinės ar kompresorinės vieta; D.V-17 
Imonė; D.III-01 
Investicinės išlaidos infrastruktūrai; D.III-06 
Iš šalies vamzdynais transportuoti kroviniai (išskyrus krovinius, kurie vamzdynais per šalį transportuoti 
tranzitu); D.V-13 
Išleidimo vieta ar dujų pristatymo vieta; D.V-18 
Krovinių transportavimo vamzdynu jungtis; D.V-16 
Naftos tonos ekvivalentas (toe); D.VI-02 
Naftotiekis; D.I-04 
Naftotiekis ir dujotiekis; D.I-01 
Naftotiekių ir dujotiekių tipai; D.I-06 
Rafinuotieji naftos produktai; D.V-09 
Suskystintos gamtinės dujos (sgd); D.V-10 
Suskystintos gamtinės dujos (sgd); D.VI-07 
Suskystintos naftos dujos (snd); D.V-11 
Suskystintos naftos dujos (snd); D.VI-06 
Tarptautinis transportavimas dujotiekiu; D.V-05 
Tarptautinis transportavimas naftotiekiu; D.V-04 
Techninės priežiūros išlaidos infrastruktūrai; D.III-07 
Transportavimas dujotiekiu šalies viduje; D.V-03 
Transportavimas naftotiekiu šalies viduje; D.V-02 
Užimtumas; D.III-04 
Valstybinė vamzdynų transporto įmonė; D.III-03 
Vamzdyno transportavimo pajėgumas; D.V-06 
Vamzdynų įranga; D.I-02 
Vamzdynų tinklas; D.I-03 
Vamzdynų transportas; D.V-01 
Vamzdynų transportas tranzitu; D.V-15 
Vamzdynų transporto įmonė; D.III-02 
Vamzdynų transporto tonkilometris; D.V-12 
Vamzdynu transportuojami kroviniai; D.V-07 
Zalia nafta; D.V-08 
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E.  JURU TRANSPORTAS 
 
 
Apyvarta; E.III-09 
Atstumas nuo uosto iki uosto; E.IV-07 
Automatinė tapatybės nustatymo sistema; E.II.A-15 
Bendras krovinių svoris; E.V-37 
Bendras krovinių svoris (bruto); E.V-36 
Bendroji talpa (gt); E.II.A-14 
Dedveitas (dwt); E.II.A-13 
Didžiausio leidžiamo vežti keleivių skaičiaus panaudojimas; E.V-27 
Didžiausios leidžiamo teu skaičiaus panaudojimas; E.V-18 
Dvidešimties pėdų vieneto ekvivalentas (teu); E.II.B-07 
Džaulis; E.VI-03 
Gabenamoji talpykla; E.II.B-08 
Gazolis, dyzelinas (distiliuotas mazutas); E.VI-04 
Horizontalusis laivo krovimas (ro-ro); E.V-42 
Ilipęs jūrų transporto keleivis; E.V-29 
Imonė; E.III-03 
Ipakuotų krovinių vežimas; E.V-08 
Iplaukimas degalams ar kitoms atsargoms pildyti; E.IV-10 
Iškrauti kroviniai; E.V-48 
Iškrovimo uostas; E.V-51 
Išlipęs jūrų transporto keleivis; E.V-30 
Ivairiarūšio transporto vienetas (įtv); E.II.B-02 
Jūra vežami kroviniai; E.V-35 
Jūra vežamų krovinių kategorijos; E.V-44 
Jūrų laivas; E.II.A-01 
Jūrų laivo registravimo valstybė (vėliavos valstybė); E.II.A-09 
Jūrų laivyba; E.V-07 
Jūrų pakrantės zona; E.I-01 
Jūrų transporto įmonė (laivybos įmonė); E.III-04 
Jūrų transporto keleivio kelionė; E.V-22 
Jūrų transporto keleivio kelionės tikslas; E.V-28 
Jūrų transporto keleivis; E.V-20 
Jūrų transporto mazgas (uostas); E.I-04 
Jūrų transporto paslaugos; E.IV-01 
Keleivio įlipimo uostas; E.V-33 
Keleivio išlipimo uostas; E.V-34 
Keleivio kilometras; E.V-23 
Keleivių skaičius laive; E.V-25 
Keleivių vežimo jūrų transportu jungtis; E.V-32 
Kiti įplaukimai į uostą; E.IV-11 
Klasifikavimo bendrovė; E.III-08 
Komercinis vežimas jūrų transportu; E.V-02 
Konteineris; E.II.B 
Konteineris; E.II.B-03 
Konteinerių dydžiai; E.II.B-04 
Konteinerių krovinys; E.V-41 
Konteinerių tipai; E.II.B-06 
Krovininis reisas; E.IV-06 
Krovinio vežimo priemonė; E.II.B-01 
Krovinių laive kiekis tonomis; E.V-14 
Krovinių rūšys; E.V-39 
Krovinių vežimo jūros transportu jungtis; E.V-49 
Krovumo panaudojimas; E.V-13 
Kruizinio laivo keleivio ekskursija; E.V-31 
Kruizinio laivo keleivis; E.V-21 
Kruizinis laivas; E.II.A-08 
Laivas (kateris); E.II.A-05 
Laivo krovimas kranais (lo-lo); E.V-40 
Laivo nuplauktas kilometras; E.IV-08 
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Laivo pastatymo metai; E.II.A-02 
Mazutas (likutinis); E.VI-05 
Nacionalinis vežimas jūrų transportu; E.V-03 
Naftos tonos ekvivalentas (toe); E.VI-02 
Neįpakuotų krovinių vežimas; E.V-09 
Nereguliariosios jūrų transporto paslaugos; E.IV-03 
Padėklas; E.II.B-10 
Pagalbinė uostų navigacinė įranga ir paslaugos; E.I-15 
Pakrauti kroviniai; E.V-47 
Pakrovimo uostas; E.V-50 
Paskutinio esminio remonto ar pakeitimų metai; E.II.A-03 
Pavojingi kroviniai; E.V-45 
Perkrovimas iš laivo į laivą; E.V-46 
Plokščiasis konteineris; E.II.B-09 
Prekybos laivas; E.II.A-06 
Prekybos laivo įplaukimas; E.IV-12 
Prekybos laivo įplaukimas į uostą; E.IV-09 
Prekybos laivo išplaukimas; E.IV-13 
Prekybos laivo prastova; E.IV-14 
Prekybos laivų suvartojama energija; E.VI-01 
Prekybos laivynas; E.II.A-12 
Reguliariosios jūrų transporto paslaugos; E.IV-02 
Reisas jūra; E.IV-04 
Ro-ro krovinių vežimo priemonė; E.II.B-11 
Ro-ro krovinys; E.V-43 
Ro-ro prieplauka; E.I-11 
Sąlyginis keleivio kilometras; E.V-24 
Sąlyginis teu kilometras; E.V-16 
Sąlyginis tonkilometris; E.V-11 
Saugojimo aikštelės uoste; E.I-08 
Sausakrūvė jūrų barža; E.II.A-04 
Statistinis uostas; E.I-03 
Su nacionaline vėliava plaukiojantis jūros laivas; E.II.A-10 
Su užsienio valstybės vėliava plaukiojantis laivas; E.II.A-11 
Sulaikymas kontroliuojant uosto valstybei; E.IV-16 
Tarptautinis vežimas jūrų transportu; E.V-04 
Teu kilometras; E.V-15 
Teu skaičius laive; E.V-19 
Tiesioginis jūrų transporto reisas; E.IV-05 
Tjo (imo) laivo numeris; E.II.A-07 
Tonkilometris; E.V-10 
Trumpųjų nuotolių laivyba; E.V-06 
Tuščio konteinerio svoris; E.II.B-05 
Tuščios krovinių vežimo priemonės svoris; E.V-38 
Un/locode kodas; E.I-05 
Uostas; E.I-02 
Uosto įmonė; E.III-06 
Uosto jungtys su vidaus teritorijomis ir trumpųjų nuotolių laivyba; E.I-16 
Uosto krantinių ilgis pagal naudojimo būdus; E.I-09 
Uosto krantinių ilgis pagal vandens gylį; E.I-10 
Uosto pasiekiamumas jūra; E.I-06 
Uosto remonto įrenginiai; E.I-14 
Uosto sausumos teritorijos įrenginiai; E.I-07 
Uosto valstybės kontrolė; E.IV-15 
Uostų kranai pagal keliamąja galią; E.I-12 
Uostų kranai pagal tipus; E.I-13 
Užimtumas; E.III-10 
Užimtumo kategorija – jūrų transporto įmonės darbuotojai; E.III-11 
Užimtumo kategorija – uosto įmonės darbuotojai; E.III-12 
Valstybinė jūrų transporto įmonė; E.III-05 
Valstybinė uosto įmonė; E.III-07 
Vežimas jūra kitos šalies laivu; E.V-05 
Vežimas jūrų transportu; E.V-01 
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Vežimas samdos pagrindais arba už atlygį; E.III-01 
Vežimas savo sąskaita; E.III-02 
Visas keleivio kilometrų skaičius; E.V-26 
Visas teu kilometrų skaičius; E.V-17 
Visas tonkilometrių skaičius; E.V-12 
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F.  ORO TRANSPORTAS 
 
 
Apyvarta; F.III-06 
Atstumas tarp oro uostų; F.IV-09 
Avarinis tūpimas; F.IV-07 
Bagažas; F.V-20 
Bendras kodo naudojimas; F.IV-26 
Bendras krovinio ir pašto svoris; F.V-35 
Bendras krovinių svoris; F.V-23 
Bendras krovinių svoris (bruto); F.V-22 
Bendrosios aviacijos operacijos (komercinės); F.IV-23 
Bendrosios aviacijos operacijos (nekomercinės); F.IV-24 
Diplomatinio pašto krepšys; F.V-32 
Džaulis; F.VI-03 
Eismo įvykis; F.VII-01 
Eksploatuojamų oro transporto priemonių parkas; F.II-03 
I nacionalinį registrą įtraukto orlaivio eismo įvykis; F.VII-12 
Imonė; F.III-01 
Incidentas; F.VII-02 
Išvykimo ir atvykimo miestų pora – skrydžių pradžios ir paskirties vietos (ofod); F.IV-10 
Išvykimo ir atvykimo oro uostų pora; F.IV-08 
Ivairiarūšis krovinių terminalas; F.I-10 
Ivykio valstybė; F.VII-08 
Jungtys su kitų rūšių transportu; F.I-11 
Keleivinio oro transporto paslaugos; F.IV-21 
Keleivio kilometrai (pagal kilmės ir paskirties vietų oro uostus); F.V-18 
Keleivio kilometrai, nuskristi skrydžio etapu; F.V-17 
Keleivio kilometras; F.V-15 
Keleivių įlaipinimo vartai; F.I-08 
Keleivių vietų užimtumo koeficientas; F.V-16 
Kilimo ir tūpimo takas; F.I-05 
Komercinės oro transporto paslaugos; F.IV-18 
Komercinio orlaivio judėjimas; F.IV-02 
Komercinis skrydis; F.IV-17 
Komercinis vežimas oro transportu; F.V-02 
Kroviniai; F.V-21 
Krovininio ir pašto oro transporto paslaugos; F.IV-22 
Krovinių apkrovos koeficientas; F.V-40 
Mirtinas sužeidimas; F.VII-04 
Nacionalinis vežimas oro transportu; F.V-03 
Naftos tonos ekvivalentas (toe); F.VI-02 
Nemirtinas sužeidimas; F.VII-05 
Nereguliariosios oro transporto paslaugos; F.IV-20 
Nesunkus sužeidimas; F.VII-07 
Orlaiviai; F.II-01 
Orlaiviai pagal konfigūracijos tipus; F.II-04 
Orlaiviai pagal triukšmingumą; F.II-05 
Orlaivio amžius; F.II-06 
Orlaivio atvykimas; F.IV-04 
Orlaivio išvykimas; F.IV-03 
Orlaivio kilometrai; F.IV-30 
Orlaivio valanda; F.IV-28 
Orlaivių judėjimas; F.IV-01 
Orlaiviu skrendantys keleiviai; F.V-14 
Orlaiviu vežamas paštas; F.V-31 
Orlaiviu vežami kroviniai; F.V-26 
Oro transporto bendrovė (komercinio oro transporto bendrovė); F.III-02 
Oro transporto keleivis; F.V-06 
Oro transporto keleivis, už kurį gaunamos pajamos; F.V-07 
Oro transporto keleivis, už kurį negaunamos pajamos; F.V-08 
Oro transporto priemonių parkas; F.II-02 
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Oro transporto suvartojama energija; F.VI-01 
Oro transportu vežami keleiviai; F.V-09 
Oro transportu vežamų krovinių kategorijos; F.V-36 
Oro uostas; F.I-01 
Oro uosto automobilių stovėjimo aikštelė; F.I-09 
Oro uosto paslaugų teikėjas; F.III-05 
Oro uosto terminalas; F.I-04 
Oro uosto veiklos vykdytojas; F.III-03 
Pakrautas ir iškrautas paštas; F.V-30 
Pakrauti ar iškrauti kroviniai; F.V-25 
Panaudota komercinė apkrova; F.V-38 
Paskirties oro uosto ir persėdantys keleiviai; F.V-13 
Paskirties oro uosto keleiviai; F.V-10 
Paštas; F.V-29 
Pavojingas incidentas; F.VII-03 
Pavojingi kroviniai; F.V-37 
Persėdantys ar netiesioginio tranzito keleiviai; F.V-12 
Registravimo būdai ir priemonės; F.I-07 
Registravimo valstybė; F.VII-10 
Reguliariosios oro transporto paslaugos; F.IV-19 
Riedėjimo takas; F.I-06 
Salie  vidaus oro uostas; F.I-03 
Salies teritorijoje įvykęs eismo įvykis; F.VII-11 
Sąlyginis sėdimosios vietos kilometras; F.IV-32 
Sąlyginis tonkilometris; F.IV-33 
Skrydis; F.IV-14 
Skrydžio etapas (se); F.IV-11 
Skrydžio numeris (orlaiviai); F.IV-25 
Skrydžio pradžios ir paskirties vietos (ofod); F.V-05 
Skrydžių valdymo paslaugų teikėjas; F.III-04 
Sunkus sužeidimas; F.VII-06 
Sustojimas, už kurį gaunamos pajamos; F.IV-05 
Sustojimas, už kurį negaunamos pajamos; F.IV-06 
Tarptautinis oro uostas; F.I-02 
Tarptautinis skrydis; F.IV-16 
Tarptautinis skrydžio etapas; F.IV-13 
Tarptautinis vežimas oro transportu; F.V-04 
Techninės priežiūros išlaidos (orlaiviai); F.III-08 
Techninės priežiūros išlaidos (oro uostai); F.III-07 
Tiesioginio tranzito keleiviai; F.V-11 
Turimos keleivių vietos; F.IV-31 
Tuščios krovinių vežimo priemonės svoris; F.V-24 
Užimtumas; F.III-09 
Užimtumo tipai; F.III-10 
Veiklos vykdytojo valstybė; F.VII-09 
Vežimas oro transportu; F.V-01 
Vidutinis orlaivio panaudojimas per dieną (valandos, už kurias gaunamos pajamos); F.IV-29 
Vietinis skrydis; F.IV-15 
Vietinis skrydžio etapas; F.IV-12 
Visas keleivio tonkilometrių skaičius; F.V-19 
Visas krovinių tonkilometrių skaičius (pagal kilmės ir paskirties vietų oro uostus); F.V-28 
Visas krovinių tonkilometrių skaičius (skrydžio etapais); F.V-27 
Visas pašto tonkilometrių skaičius (pagal kilmės ir paskirties vietų oro uostus); F.V-34 
Visas pašto tonkilometrių skaičius (skrydžio etapais); F.V-33 
Visas skrydžio laikas; F.IV-27 
Visas tonkilometrių, už kuriuos gaunamos pajamos, skaičius; F.V-39 
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G.  ĮVAIRIARŪŠIS KROVININIS TRANSPORTAS 
 
 
Apžarginis transporteris; G.II-13 
Daugiarūšis krovininis transportas; G.I-02 
Dvidešimties pėdų vieneto ekvivalentas (teu); G.II-07 
Dviejų rūšių priemonių naudojimas tuo pačiu metu (aktyvusis ir pasyvusis režimas); G.I-04 
Gabenamoji talpykla; G.II-08 
Geležinkelių ir kelių transporto derinys; G.I-05 
Griebtuvas; G.II-16 
Įvairiarūšio transporto terminalas; G.I-11 
Įvairiarūšio transporto vagonas; G.II-10 
Įvairiarūšio transporto vienetas (įtv); G.II-02 
Įvairiarūšis krovininis transportas; G.I-01 
Kelių transporto priemonių vežimas geležinkeliu; G.I-06 
Konteineris; G.II-03 
Konteinerių dydžiai; G.II-04 
Konteinerių tipai; G.II-06 
Krautuvas; G.II-14 
Krovininės variklinės kelių transporto priemonės ir vairuotojo vežimas; G.I-07 
Krovininės variklinės kelių transporto priemonės vežimas be vairuotojo; G.I-08 
Krovinio vežimo priemonė; G.II-01 
Mišrusis krovininis transportas; G.I-03 
Ožinis kranas; G.II-12 
Plokščiasis konteineris; G.II-09 
Ro-ro krovinių vežimo priemonė; G.II-11 
Šakinis krautuvas; G.II-15 
Transporto grandinė; G.I-10 
Transporto rūšis; G.I-09 
Tuščio konteinerio svoris; G.II-05 

 


