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PATEICĪBA 
 
Šo izdevumu sagatavojusi Sekretariātu darba grupa (IWG.Trans), kurā ietilpst Ould Khou Sid'Ahmed 
(UNECE), Mario Bareto (STF ― Starptautiskais transporta forums) un Hanss Strelovs (Eurostat). 
Atsevišķu nodaļu sagatavošanā notika konsultēšanās ar vairākiem valstu ekspertiem un starptautisko un 
nevalstisko organizāciju darbiniekiem. Pārskatīšanas procesu savā sanāksmē 2008. gada maijā analizēja un 
apstiprināja UNECE Transporta statistikas darba grupa (6. darba grupa). 
Galveno darbu pārskatīšanas procesā uzņēmās ekspertu grupa. Grupā ietilpa: 

• Rolands Fišers, kas bija atbildīgais par dzelzceļa transportu un piedalījās darbā par gaisa transportu, 

• Ēriks Gribs, kas bija atbildīgais par autotransportu un intermodālo transportu, 

• Francs Justens, atbildīgais par iekšējiem ūdensceļiem un cauruļvadu transportu, 

• Larss Šēbergs, kas piedalījās darbā par dzelzceļa transportu, 

• Ričards Bučārts, kas bija atbildīgais par gaisa transportu un koordinēja projekta tehnisko pusi, un  

• Kārena Ifraha (Artemis Information Management), atbildīgā par izpēti, projekta netehnisko jautājumu 
koordinēšanu un lingvistisko pārbaudi. 
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IEVADS 
 
Transporta statistikas glosārijs pirmo reizi tika 
publicēts 1994. gadā ar nolūku palīdzēt dalībvalstīm 
transporta datu vākšanā, ko ar vienotu anketu veica 
UNECE, Starptautiskais transporta forums (STF) un 
Eiropas Kopienu Statistikas birojs (Eurostat). 
Pašreizējais ceturtais izdevums radās vērtīgā triju 
organizāciju sadarbībā, kas ar Sekretariātu darba 
grupas palīdzību pastāvīgi centās apmierināt 
vajadzību saskaņot transporta statistiku 
starptautiskā līmenī. Tagad glosārijs aptver xxx 
definīcijas un ir atsauces materiāls visiem, kas 
saistīti ar transporta statistiku. Sekojot definīcijās 
paustajiem norādījumiem, tiks ievērojami sekmēta 
datu kvalitātes uzlabošanās un to salīdzināmība. 
Šajā ceturtajā izdevumā ir ievērojami pārstrādātas 
nodaļas par dzelzceļa transportu, autotransportu, 
iekšējo ūdensceļu transportu, cauruļvadu transportu 
un intermodālo transportu. Ir pievienota jauna 
nodaļa par gaisa transportu. Nodaļa par dzelzceļa 
transportu ir pārskatīta, ņemot vērā mainīgo vidi, ar 
ko saskaras dzelzceļa transporta uzņēmumi, jo īpaši 
Eiropā. Turklāt ir pievienota pilnīgi jauna iedaļa par 
dzelzceļa negadījumiem. Nodaļas par 
autotransportu un iekšējo ūdensceļu transportu arī ir 
rūpīgi pārskatītas, lai atspoguļotu pašreizējās 
problēmas. Iekšējo ūdensceļu transporta nodaļai ir 
pievienota iedaļa par negadījumiem. Nodaļa par 
cauruļvadu transportu ir paplašināta, ietverot gāzes, 
kā arī naftas cauruļvadus, ņemot vērā to arvien 
lielāko nozīmīgumu enerģijas tirgus apgādē. 
Jaunajā nodaļā par gaisa transportu ir ievēroti 
Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) 
sniegtie ieteikumi, bet ir arī daži papildu dati no 
Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) 

un Starptautiskās lidostu padomes (ACI). Nodaļas 
sagatavošanas laikā notika apspriešanās ar visām 
trijām organizācijām, un tās sniedza noderīgas 
atsauksmes. Arī citās nozarēs notika izsmeļošas 
apspriedes ar atbilstīgajām starptautiskajām nozaru 
organizācijām. Visos labojumos pilnībā ņemti vērā 
jaunākie Eiropas tiesību akti katrā konkrētajā 
nozarē, turklāt tie sniedz atbalstu datu vākšanā šajā 
sīkāk izklāstītajā kontekstā. 
Pievienojot materiālus, tika pieņemts lēmums 
vienkāršot iedaļas, kurās aplūkoti Uzņēmumi, 
saimnieciskā darbība un nodarbinātība. Tas 
nebūt nenotika tāpēc, ka šo materiālu uzskatīja par 
nesvarīgu. Tas vairāk atspoguļoja realitāti, ka trīs 
atbalsta organizāciju veiktās transporta datu 
vākšanas darbības ir vērstas vairāk tieši uz 
transportu, nekā uz šīm jomām. 
Šajā izdevumā nodaļā par jūras transportu bija 
iespējamas tikai nelielas izmaiņas. Taču turpināsies 
darbs kopā ar IWG.Trans. Tālākais darbs tiks vērsts 
uz iedaļas par negadījumiem pievienošanu jūras 
transporta nodaļai, kā arī uz to, lai nodrošinātu, ka 
terminoloģija turpina atspoguļot attīstību citās 
nozarēs. Transporta ietekme uz vidi ir vēl viena 
joma, kurā varētu būt progress, lai gan tas šajā 
gadījumā nebija iespējams. 
Trešais izdevums tika pārtulkots visās Eiropas 
Savienības oficiālajās valodās, kā arī krievu valodā. 
Tas pats tiks izdarīts arī ar šo jauno ― ceturto 
izdevumu. Vēl viens jaunums ― tiek gatavota 
glosārija ilustrētā versija. Mērķis ir sniegt lietotājiem 
labāku izpratni par definētajiem jēdzieniem, paturot 
prātā to, ka viens attēls ir tūkstoš vārdu vērts. 

 
Lai saņemtu informāciju par šo izdevumu, lūdzam sazināties ar šādām organizācijām: 
 
ANO EIROPAS EKONOMIKAS KOMISIJA (UNECE) 
Oud Khou Sid’Ahmed, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 
E-pasts:  ould.khou.sid'ahmed@unece.org 
Internets: http://www.unece.org/trans/ 
STARPTAUTISKAIS TRANSPORTA FORUMS (STF)  
Mario Barreto, 2/4 rue Louis David, F-75016 Paris 
E-pasts: Mario.Barreto@oecd.org 
Internets: http://www.oecd.org/cem un www.internationaltransportforum.org 
EIROPAS KOPIENU STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT) 
Hans Strelow, Transport Statistics Unit, L-2920 Luxembourg 
E-pasts: Hans.Strelow@ec.europa.eu  
Internets: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
r 
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PIEZĪME 
 
Kursivētie paskaidrojumi, kas dažviet ievietoti aiz definīcijām, ir tālab, lai palīdzētu valstīm aizpildīt anketas, 
un definīcijās tie neietilpst. 

. 
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C. Iekšzemes Udensceļu Transports (Iūt) 
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A.I INFRASTRUKTŪRA 

A.I-01 Sliežu ceļš 

Sliežu pāris, pa kuru var braukt dzelzceļa transportlīdzekļi. 
 
Sliežu ceļa platums: attālums starp abām sliedēm, kas mērāms starp sliežu galu iekšējām 
malām. 
 
Lietoto sliežu ceļu platums 
- Standarta sliežu ceļa platums:  1,435 m 
- Platsliežu:   1,520 m (piemēram, Neatkarīgo Valstu Savienībā) 
    1,524 m (piemēram, Somijā) 

    1,600 m (piemēram, Īrijā) 
    1,668 m (piemēram, Spānijā, Portugālē) 

- Šaursliežu: 0,60 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,90 m, 1,00 m. 
 
“Platsliežu ceļa platumu” dažreiz sauc par “lielo sliežu platumu”. 

 

A.I-02 Elektrificēts sliežu ceļš 

Sliežu ceļš, kas aprīkots ar virszemes kontakttīklu vai elektropievada stangu, kas nodrošina 
elektrisko vilcējspēku. 
 
Izmanto šādu elektrisko strāvu: 

 
- maiņstrāvu  25 000 voltu, 50 Hz 
   15 000 voltu, 16 2/3 Hz 
- līdzstrāvu   3 000 voltu 
   1 500 voltu 
      750 voltu 
      660 voltu 
      630 voltu 

A.I-03 Braukšanas ceļš 

Sliežu ceļš, kas veido nepārtrauktu līniju no viena ceļa gala līdz otram, kas paredzēta vilcienu 
braukšanai starp stacijām vai vietām, kas tarifos norādītas kā atsevišķi izbraukšanas vai 
iebraukšanas punkti pasažieru vai kravu pārvadāšanai. 
 

A.I-04 Rezerves ceļi 

Sliežu ceļi, kas atzarojas no braukšanas ceļiem. 
 
Rezerves ceļu garumu ieskaita sliežu ceļu garumā, ja rezerves ceļus apsaimnieko 
infrastruktūras apsaimniekotājs, bet privātos rezerves ceļus neieskaita. 
 

A.I-05 Privāts rezerves ceļš 

Sliežu ceļš vai to kopums, ko neapsaimnieko infrastruktūras apsaimniekotājs, bet kas ir 
savienoti ar infrastruktūras apsaimniekotāja sliežu ceļu, lai: 
 
a) dzelzceļa transporta operatori vai palīgfunkciju operatori varētu veikt vajadzīgās darbības; 
b) rūpniecības, tirdzniecības, ostas vai citas iestādes vai iestāžu grupu būtu iespējams 

apkalpot pa dzelzceļu bez kravas pārkraušanas. 
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A.I-06 Līnija 

Viens vai vairāki blakus novietoti braukšanas ceļi, kas veido maršrutu starp diviem punktiem. 
Ja kādā tīkla posmā ir izveidotas divas vai vairākas blakus novietotas līnijas, līniju skaits sakrīt 
ar maršrutu skaitu, kuriem ekskluzīvi ir iedalīti sliežu ceļi. 

 

A.I-07 Elektrificēta līnija 

Līnija ar vienu vai vairākiem elektrificētiem braukšanas ceļiem. 
 
Izmanto šādu elektrisko strāvu: 
 
- maiņstrāvu  25 000 voltu, 50 Hz 
   15 000 voltu, 16 2/3 Hz 
- līdzstrāvu     3 000 voltu 
     1 500 voltu 
        750 voltu 
        660 voltu 
        630 voltu   
 
Līniju posmi blakus stacijām, kas elektrificēti tikai pārmiju vajadzībām, bet nav elektrificēti līdz 
nākamajai stacijai, ir uzskatāmi par neelektrificētām līnijām. 
 

A.I-08 Metro līnija 

Elektriskā dzelzceļa līnija, kas galvenokārt paredzēta pilsētas transportam ar lielu satiksmes 
caurlaides spēju un ļoti intensīvu vilcienu kustību. Metro līnijām ir raksturīgas arī nelielos 
attālumos izvietotas stacijas, kur attālums starp stacijām parasti ir aptuveni 1000 m. 
 
Pazīstama arī kā “apakšzemes dzelzceļš’, “metropolitēna dzelzceļš”, “intensīvās satiksmes 
dzelzceļš”, “ātrgaitas dzelzceļš”, “ātrais tranzīts”, “metro” jeb “pazemes dzelzceļš”. 
 

A.I-09 Vieglā dzelzceļa līnija 

Sliežu līnija, kas galvenokārt paredzēta pilsētas pasažieru transportam un bieži ir elektrificēta. 
Attālums starp stacijām/pieturām parasti ir mazāks nekā 1 200 m. 
 
Salīdzinot ar metro, vieglajai dzelzceļa līnijai ir vieglāka konstrukcija, tā ir paredzēta mazākai 
satiksmes intensitātei, un pārvietošanās ātrums parasti ir mazāks. Spēka piedziņa parasti ir no 
virszemes elektrolīnijas, izmantojot īpašu drezīnu vai pantogrāfu. Dažreiz ir grūti precīzi atšķirt 
vieglo dzelzceļa līniju no tramvaja; tramvaja līnijas parasti nav atdalītas no ceļu satiksmes, bet 
vieglā dzelzceļa līnija var būt atdalīta no pārējām transporta sistēmām. 
 

A.I-10 Tramvajs (ielu tramvajs) 

Sliežu transports, kas galvenokārt izveidots pilsētas ceļu sistēmā un ir tajā labi integrēts. 
Tramvaja vagonus darbina elektrība vai dīzeļa dzinējs, kas īpaši paredzēts pa sliedēm 
braucošiem ceļu transportlīdzekļiem. 
 
Pazīstams arī kā drezīnas vagons. 
 

A.I-11 Dzelzceļa līnija 

Transporta līnija, ko veido sliedes un ko var izmantot tikai dzelzceļa transportlīdzekļi. 
 
Transporta līnija ir teritorija, kura aprīkota dzelzceļa pārvadājumu veikšanai. 
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A.I-12 Galvenā dzelzceļa līnija 

Galvenās dzelzceļa līnijas ietver ātrgaitas dzelzceļa līnijas un svarīgākās, lielākās parastā 
dzelzceļa līnijas, kā noteikušas valsts vai starptautiskās iestādes. 
 
Eiropas Kopienā, piemēram, pamatnostādnēs ir norādīts konkrēts galveno dzelzceļu tīkls 
Eiropas transporta tīklā (TEN), kurš uzskatāms par svarīgu Kopienas līmenī.  
 

A.I-13 Parasta dzelzceļa līnija 

Visas dzelzceļa līnijas, kas nav klasificētas kā “īpašas ātrgaitas līnijas” vai “modernizētas 
ātrgaitas dzelzceļa līnijas”. 
 

A.I-14 Īpaša ātrgaitas dzelzceļa līnija 

Līnija, kas īpaši izbūvēta galvenajos posmos pieļaujamiem transporta ātrumiem, kas parasti 
sasniedz 250 km/st. vai vairāk. 
 
Ātrgaitas līnijas var ietvert savienojuma līnijas, it īpaši savienojumu posmus ar šīs līnijas 
pilsētas centra stacijām, kur ātruma noteikšanā var ņemt vērā vietējos apstākļus. 
 

A.I-15 Modernizēta ātrgaitas dzelzceļa līnija 

Parasta līnija, kas īpaši modernizēta, lai satiksmes ātrums galvenajos posmos varētu sasniegt 
aptuveni 200 km/st. 
 
Tādas līnijas ietver īpaši modernizētas ātrgaitas līnijas, kam ir īpašs raksturojums sakarā ar 
topogrāfijas, reljefa vai pilsētplānošanas ierobežojumiem, kur ātrums jāpielāgo katram 
atsevišķam gadījumam. 
 

A.I-16 Darbības līniju garums 

Pasažieru transportam, kravas transportam vai abu veidu pārvadājumiem paredzēto darbības 
līniju kopgarums. 
 
Ja līnijas operatori ir vienlaikus vairāki dzelzceļa uzņēmumi, katru skaita tikai vienu reizi. 
 

A.I-17 Dzelzceļu tīkls 

Visi dzelzceļi konkrētā teritorijā. 
 

Tajā neietver ceļa vai ūdens klātus posmus, ja arī ritošais sastāvs šķērso šādus maršrutus, 
piemēram, ar vagonu treileriem vai prāmjiem. Neietver līnijas, ko izmanto tikai tūrismam, kā arī 
dzelzceļus, kuri būvēti, lai apkalpotu tikai raktuvju, mežu vai citus rūpniecības vai 
lauksaimniecības uzņēmumus, un kuri nav pieejami sabiedriskajam transportam. 
 

A.I-18 Dzelzceļu tīkla posms 

Konkrēta dzelzceļa līnija, kas savieno divus vai vairākus ģeogrāfiskās piesaistes punktus. 
Katram posmam ir sākums un beigas, kas var būt sliežu ceļa šķērsojums, valsts robeža vai 
dzelzceļa stacija. 

 

A.I-19 Maksimālais darbības ātrums 

Tirdzniecības pakalpojumos maksimālais atļautais ātrums, ņemot vērā infrastruktūras tehnisko 
raksturojumu. 
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A.I-20 Dzelzceļa kravas gabarīti 

Dzelzceļa transportlīdzekļa un tā kravu caurbraukšanas vietu profils, ņemot vērā tuneļus un 
šķēršļus sliežu ceļa malās. 
 
Starptautiskā dzelzceļu savienība (UIC) ir noteikusi 3 starptautiskos gabarītus. 
 
- A GABARĪTS:  kopējais augstums 3,85 m virs sliedēm un 1,28 m sliežu ceļa ass katrā 

pusē; 
- B GABARĪTS:  kopējais augstums 4,08 m virs sliedēm un 1,28 m sliežu ceļa ass katrā 

pusē; 
- C GABARĪTS:  kopējais augstums 4,65 m virs sliedēm un 1,45 m sliežu ceļa ass katrā 

pusē. 
 
Vēl viens īpašas nozīmes gabarīts ir B+ GABARĪTS, kura kopējais augstums ir 4,18 m virs 
sliedēm un 1,36 m sliežu ceļa ass katrā pusē. 
Kopumā dzelzceļu tīklos atzīti ir daudzi citi gabarīti. 

A.I-21 Dzelzceļa stacija 

Dzelzceļa iestāde, kura var būt sabiedrībai pieejama vai nepieejama, kurā parasti ir darbinieki 
un kura ir paredzēta vienai vai vairākām tālāk minētajām operācijām: 
- vilcienu sastādīšanai, nosūtīšanai, saņemšanai un pagaidu novietošanai; 
- ritošā sastāva novietošanai un šķirošanai; 
- pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai; 
- parasti, ja stacija ir sabiedrībai pieejama, biļešu iegādes iespēju 
 nodrošināšanai;  
- kravu iekraušanai un izkraušanai. 
 

A.I-22 Kopēja dzelzceļa stacija 

Vairāku dzelzceļa uzņēmumu stacijas mezgls, kura darbību nosaka attiecīgo valstu vai 
uzņēmumu noslēgts līgums. 
 

A.I-23 Pietura 

Apstāšanas punkts, kas parasti ir pieejams tikai pasažieru plūsmai un kurā parasti nav 
darbinieku. 
 

A.I-24 Šķirotava 

Stacija vai stacijas daļa, kurā ir īpaši ierīkoti vairāki sliežu ceļi vai cits aprīkojums dzelzceļa 
transportlīdzekļu šķirošanas (pārmiju) operācijām. 
 
Dažreiz to sauc par šķirošanas staciju. 

 

A.I-25 Intermodālā dzelzceļa transporta termināls  

Vieta, kas iekārtota intermodālo transporta iekārtu (ITU) pārsūtīšanai un glabāšanai 
starplaikos, kad nenotiek pāreja uz citu transporta veidu, no kuriem viens ir dzelzceļš. 
 
“Rumbas un spieķu” jēdziens attiecas uz kravu savākšanu centrālajā punktā (rumbā) un to 
sadalīšanu dažādos virzienos (spieķos). Rumba ir centrālā vieta, kur savāc, šķiro, pārsūta un 
sadala kravas konkrētiem reģioniem. 
sadala kravas konkrētiem reģioniem. 
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A.II TRANSPORTA IEKĀRTAS 

A.II.A TRANSPORTLĪDZEKĻI 

A.II.A-01 Dzelzceļa transportlīdzeklis 

 
Mobila iekārta, kura brauc tikai pa sliedēm, pārvietojas ar savu dzinējspēku 
(vilcējtransportlīdzeklis) vai kuru (luksusvagonus, motorvagonu piekabes, bagāžas vagonus 
vai preču vagonus) velk cits transportlīdzeklis 
 
Dzelzceļa uzņēmuma statistikā ir ietverami tālāk minētie transportlīdzekļi. 
 
- Visi dzelzceļa transportlīdzekļi, kas pieder dzelzceļa uzņēmumam un ir uzņēmuma nomāti 

un faktiski ir uzņēmuma rīcībā, tostarp tie, ko remontē vai kas gaida remontu, ko uzglabā 
kā ekspluatējamus vai neekspluatējamus, un uzņēmuma rīcībā esošie ārvalstu 
transportlīdzekļi, kā arī uzņēmuma transportlīdzekļi, kas pagaidām atrodas ārvalstīs un ir 
iesaistīti parastā kursēšanas procesā. 

- Privātīpašnieku preču vagoni, t. i., tie, kas nepieder dzelzceļa uzņēmumam, bet ko 
uzņēmums ir pilnvarots izmantot konkrēti norādītos apstākļos kopā ar preču vagoniem, 
kurus dzelzceļa uzņēmums iznomā trešai personai un izmanto kā privātīpašnieka preču 
vagonus. 

 
- Dzelzceļa uzņēmuma statistikā neietver transportlīdzekļus, kuri nav tā rīcībā, t.i., 
 

 ārvalstu transportlīdzekļus vai transportlīdzekļus, kuri nepieder dzelzceļa uzņēmumam 
un atrodas apritē dzelzceļu tīklā; 

 
 transportlīdzekļus, kas iznomāti vai citādi nodoti citu dzelzceļa organizāciju rīcībā; 

 
 transportlīdzekļus, kas ekskluzīvi rezervēti kalpojošam transportam vai norakstāmi, 

paredzēti pārdošanai vai demontēšanai. 
 

A.II.A-02 Ātrgaitas dzelzceļa transportlīdzeklis 

Dzelzceļa transportlīdzeklis, kas paredzēts kursēšanai ar ātrumu vismaz 250 km/st. pa īpaši 
veidotām ātrgaitas līnijām. 

 

A.II.A-03 Ātrgaitas dzelzceļa pašizgāzēja transportlīdzeklis 

Dzelzceļa transportlīdzeklis ar izgāšanas sistēmu, kurš paredzēts darba ātrumam 200 km/st. 
vai lielākam ātrumam modernizētās ātrgaitas līnijās. 
 

A.II.A-04 Parastais ātrgaitas dzelzceļa transportlīdzeklis 

Jebkurš dzelzceļa transportlīdzeklis, kurš nav īpaši paredzēts braukšanai pa īpašām vai 
modernizētām ātrgaitas līnijām, bet kura maksimālais darba ātrums tomēr var sasniegt 
aptuveni 200 km/st. 

 

A.II.A-05 Vilciena sastāvs 

Nedalāms bloks, kas ietver motorvagonu(s) un motorvagonu piekabi(es) vai lokomotīvi(es) un 
pasažieru dzelzceļa transportlīdzekli(ļus). 

 
Ietver vilciena sastāvus, kas ir tehniski atdalāmi, bet parasti tiek saglabāti šādā bloka 
konfigurācijā. Vienu vilciena sastāvu var piekabināt otram. Katram vilciena sastāvam var būt 
vairāk nekā viens velkošais transportlīdzeklis. 
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A.II.A-06 Velkošais transportlīdzeklis 

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar primāro dzinēju un motoru vai tikai ar motoru un kas 
paredzēts citu transportlīdzekļu vilkšanai (“lokomotīve") vai citu transportlīdzekļu vilkšanai un 
pasažieru un/vai preču pārvadāšanai (“motorvagons"). 

 

A.II.A-07 Lokomotīve 

Velkošs dzelzceļa transportlīdzeklis, kura jauda ir vismaz 110 kW, kurš piekabināts ar 
vilkšanas āķi un kuram ir primārais dzinējs un motors vai tikai motors, un kuru izmanto tikai 
dzelzceļa transportlīdzekļu vilkšanai. 
 
Neietver vieglos dzelzceļa autovilcējus. 
 
Lokomotīvju veidi 
 
- Elektrolokomotīve 
 

Lokomotīve ar vienu vai vairākiem elektromotoriem, kas saņem strāvu galvenokārt no gaisa 
vadiem vai elektrovadības sliedēm, vai lokomotīvē ierīkotiem akumulatoriem. 
 
Lokomotīvi, kura ir tā aprīkota un kurai ir arī motors (dīzeļa vai citāds), kas pievada strāvu 
elektromotoram, kad tas nevar saņemt strāvu no gaisa vada vai elektrovadības sliedes, 
klasificē kā elektrolokomotīvi. 

 
- Dīzeļlokomotīve 
 

Lokomotīve, kuras galvenais enerģijas avots ir dīzeļmotors neatkarīgi no instalētā enerģijas 
pārvades veida.  
 
Tomēr dīzeļa elektrolokomotīves, kuras var saņemt enerģiju no gaisa vada vai 
elektrovadības sliedes, klasificē kā elektrolokomotīves. 

 
- Tvaika lokomotīve 
 

Lokomotīve ar cilindra vai turbīnas dzinēju, kuras enerģijas avots ir tvaiks neatkarīgi no 
izmantotā kurināmā veida. 

 

A.II.A-08 Vieglais dzelzceļa autovilcējs 

Velkošs dzelzceļa transportlīdzeklis, kura jauda pie vilkšanas āķa (sakabes) ir ne lielāka par 
110 kW. 
 
Parasti izmanto pārmijās vai darba vilcienos, kā arī īsa attāluma vai mazas tonnāžas termināļu 
pakalpojumiem. Uz vieglo dzelzceļa autovilcēju attiecas dažādu kategoriju lokomotīvju 
(elektrisko, dīzeļa lokomotīvju) definīcijas atkarībā no apstākļiem. 

 

A.II.A-09 Motorvagons 

Velkošs dzelzceļa transportlīdzeklis ar motoru, kas konstruēts pasažieru vai preču 
pārvadāšanai pa dzelzceļu.  
 
Uz motorvagoniem attiecas dažādu kategoriju lokomotīvju (elektrisko, dīzeļa lokomotīvju) 
definīcija atkarībā no apstākļiem. 
 
Bloku, kas sastāv no motorvagoniem un to piekabēm, var nosaukt šādi: 
 
- “multiplā iekārta", ja tas ir modulārs;  
- “vilciena sastāvs", ja tas ir nemainīgs. 
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Velkošo transportlīdzekļu statistikā katrs motorvagons nedalāmā sastāvā tiek skaitīts atsevišķi; 
pasažieru transportlīdzekļu un preču transportlīdzekļu statistikā katra virsbūve, kas aprīkota 
pasažieru vai preču vešanai (velkama vai nevelkama), ir skaitāma kā viena iekārta. Neatkarīgi 
no tā, vai ir ierīkota vadītāja kabīne, jebkura iekārta, kam ir vilkšanas jauda, ir jāuzskata par 
velkošu transportlīdzekli. Ja divām motorvagonu vienībām ir kopēja velkošā šasija, abas 
iekārtas uzskata par velkošu transportlīdzekli.  

 

A.II.A-10 Pasažieru dzelzceļa transportlīdzeklis 

Dzelzceļa transportlīdzeklis pasažieru pārvadāšanai, pat ja tajā ir viens vai vairāki nodalījumi 
ar īpaši rezervētām telpām bagāžai, saiņiem, pasta sūtījumiem utt. 
 
Šādi transportlīdzekļi ietver īpašus transportlīdzekļus, piemēram, guļamvagonus, 
salonvagonus, restorānvagonus, medicīniskās palīdzības vagonus un kravas vagonus, kuros 
ved pasažieru līdzpaņemtos ceļa transportlīdzekļus. Katru atsevišķu transportlīdzekli, kas 
pieder pie nedalāma pasažieru pārvadāšanas komplekta, skaita par pasažieru dzelzceļa 
transportlīdzekli. Ietver motorvagonus, ja tie ir paredzēti pasažieru pārvadāšanai. 

 

A.II.A-11 Metro transportlīdzeklis  

Elektriskā dzelzceļa transportlīdzeklis, kas paredzēts izmantošanai metro līnijā. 
 
Parasti saņem enerģiju no trešās sliedes. 

 

A.II.A-12 Tramvajs (ielu tramvajs) 

Pasažieru vai kravas ceļu transportlīdzeklis, ko paredzēts izmantot tramvaja līnijā. 
 

A.II.A-13 Vieglais dzelzceļa transportlīdzeklis 

Dzelzceļa transportlīdzeklis, ko paredzēts izmantot vieglā dzelzceļa līnijā. 
 

A.II.A-14 Motorvagona piekabe 

Nevelkošs pasažieru dzelzceļa transportlīdzeklis, kas piekabināts vienam vai vairākiem 
motorvagoniem. 
 
Transportlīdzekļus preču pārvadāšanai, pat ja tos velk motorvagons, sauc par preču 
vagoniem. 
 

A.II.A-15 Luksusvagons 

Pasažieru dzelzceļa transportlīdzeklis, kas nav parastais pasažieru vagons vai motorvagona 
piekabe. 

A.II.A-16 Pasažieru ietilpība: sēdvietas un guļvietas 

Sēdvietu un/vai guļvietu skaits, ko var izmantot pasažieru transportlīdzeklī, kad tas pilda tam 
paredzētos pakalpojumus. 
 
Neietver sēdvietas restorānvagonos un bufetes nodalījumos. 
 

A.II.A-17 Pasažieru ietilpība: stāvvietas 

Atļauto stāvvietu skaits, ko var izmantot pasažieru transportlīdzeklī, kad tas pilda tam 
paredzētos pakalpojumus. 
 

A.II.A-18 Bagāžas vagons 
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Nevelkošs dzelzceļa transportlīdzeklis, kas pieder pie pasažieru vai kravas vilciena un ko 
izmanto vilciena apkalpe, kā arī bagāžas, saiņu, velosipēdu un pasažieru līdzpaņemto ceļu 
transportlīdzekļu u. c. lietu vešanai. 
 
Transportlīdzekļus, kuros ir viena vai vairākas kupejas pasažieriem, neskaita par bagāžas 
vagoniem, bet par pasažieru dzelzceļa transportlīdzekļiem. Pasta vagoni ir pieskaitāmi 
bagāžas vagoniem, ja tajos nav pasažieru kupeju. 
 

A.II.A-19 Kravas jeb preču vagons 

Dzelzceļa transportlīdzeklis, kas parasti paredzēts preču pārvadājumiem. 
 

A.II.A-20 Dzelzceļa uzņēmumam piederošs preču vagons  

Jebkurš preču vagons, kas pieder dzelzceļa uzņēmumam. 
 
Neietver privātīpašnieku preču vagonus. 
 

A.II.A-21 Privātīpašnieka preču vagons 

Preču vagons, kas nepieder dzelzceļa uzņēmumam, bet ir tā rīcībā, un ko tas ir pilnvarots 
izmantot tā uzdevumā konkrēti noteiktos apstākļos, vai preču vagons, ko dzelzceļa uzņēmums 
ir iznomājis trešai personai. 
 

A.II.A-22 Slēgts preču vagons 

Preču vagons, kuru raksturo slēgta konstrukcija ar jumtu un pilnīgi slēgtām sānu sienām, kuru 
var aizslēgt un/vai aizzīmogot.  
 
Ietver preču vagonus ar atveramu jumtu, kā arī izolētos, apsildāmos un saldēšanas preču 
vagonus. 
 

A.II.A-23 Izolēts preču vagons 

Slēgts vagons, kura korpuss būvēts ar izolētām sienām, durvīm, grīdu un jumtu, lai ierobežotu 
siltumapmaiņu starp vagona iekštelpu un ārpusi un lai uz kopējā siltuma pārejas koeficienta (K 
koeficienta) pamata iekārtu varētu ieskaitīt vienā no divām kategorijām:  
- IN = parasti izolēta, kuras K koeficients ir vienāds ar vai mazāks par 0,7 W/m

2
 oC; 

- IR = stipri izolēta, kuras K koeficients ir vienāds ar vai mazāks par 0,4 W/m
2
 oC. 

 

A.II.A-24 Refrižeratorvagons (saldēšanas vagons) 

Izolēts preču vagons, kurā izmanto dzesētāju. Dzesētājs var būt: 
 
- dabisks ledus ar vai bez sāls piedevas; 
- eitektiskās plates; sausais ledus ar vai bez sublimācijas regulācijas; 
- sašķidrinātas gāzes ar vai bez iztvaikošanas regulācijas utt., kas nav mehāniska vai 

“absorbcijas” iekārta. 
Tādā vagonā, kad ārgaisa vidējā temperatūra ir + 30º C, var pazemināt tukša korpusa iekšējo 
temperatūru un pēc tam to uzturēt ar attiecīgiem aukstumnesējiem un armatūru šādā līmenī: 
 
- maksimāli + 7º C - A klases iekārtās; 
- maksimāli -10º  C - B klases iekārtās; 
- maksimāli -20º  C - C klases iekārtās; 
- maksimāli 0º C - D klases iekārtās.  
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A.II.A-25 Mehāniskās saldēšanas refrižeratorvagons 

Izolēts preču vagons, kas aprīkots ar savu saldēšanas ierīci vai ko apkalpo citas, kopēji 
lietotas saldēšanas iekārtas, izmantojot ārēju saldēšanas sistēmu. Šādas saldēšanas ierīces 
ir: 
 
- mehāniskie kompresori, 
- „absorbcijas” iekārtas. 
 
Mehāniski dzesējamā preču vagonā, ja ārgaisa vidējā temperatūra ir + 30o C, jāpazemina 
tukša korpusa iekšējā temperatūra un pēc tam tā nepārtraukti jāuztur tādā līmenī ar 
attiecīgiem aukstumnesējiem un armatūru, lai tā atbilstu tālāk minētajiem standartiem. 
 
A klase. Temperatūra vagona iekšienē jāuztur no +12°C līdz 0°C (ieskaitot). 
B klase. Temperatūra vagona iekšienē jāuztur no +12°C līdz -10°C (ieskaitot). 
C klase. Temperatūra vagona iekšienē jāuztur no +12°C līdz -20°C (ieskaitot).º 
 

A.II.A-26 Apsildāms preču vagons 

Izolēts preču vagons ar sildierīci. 
 
A klase. Sildīšanas iekārta, ko izmanto, kad ārgaisa vidējā temperatūra ir  - 10º C.  
B klase. Sildīšanas iekārta, ko izmanto, kad ārgaisa vidējā temperatūra ir  - 20º C. 
 

A.II.A-27 Augstbortu preču vagons 

Preču vagons bez jumta un ar stingriem bortiem, kuru augstums pārsniedz 60 cm. 
 

A.II.A-28 Lēzens preču vagons 

Preču vagons bez jumta un bortiem vai preču vagons bez jumta, bet ar bortiem, kas 
nepārsniedz 60 cm, vai preču vagons ar grozāmu balsta iekārtu, parastais vai īpašais. 
 

A.II.A-29 Cisternas vagons 

Preču vagons, kas paredzēts šķidrumu vai gāzu pārvadāšanai. 
 

A.II.A-30 Beramo kravu vagons 

Preču vagons pulverveida, piemēram, cementa, miltu, ģipša u. c. materiālu pārvadāšanai.  
 

A.II.A-31 Intermodālā transporta vagons (skatīt G.II-10) 

Preču vagons, kas īpaši būvēts vai aprīkots intermodālā transporta iekārtu (ITU) vai citādu 
kravas ceļu transportlīdzekļu pārvadājumiem.  
 
Vagonu veidi 
 
− Ligzdas vagons: dzelzceļa vagons ar iedziļinātu ligzdu, kur ievieto puspiekabes 

ass/riteņa mezglu. 
− Kārbas vagons: dzelzceļa vagons ar nomontējamu apakšējo rāmi, kas aprīkots ar 

ietaisēm vertikālai pacelšanai un kas ļauj iekraut un izkraut puspiekabes vai 
autotransportlīdzekļus. 

− Balsta vagons: dzelzceļa vagons, kura centrālā šasija ir projektēta puspiekabes vešanai. 
− Zemās grīdas vagons: dzelzceļa vagons ar zemu iekraušanas platformu, kas paredzēts 

arī ITU pārvadāšanai. 
− Ritošā sastāva vagons: dzelzceļa vagons ar viscaur zemu grīdu, kurš sakabināts kopā 

veido ritošo sastāvu. 
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− Dubultpiekraujams vagons: dzelzceļa vagons, kas projektēts vienu virs otra sakrautu 
konteineru pārvadāšanai. 

− Bimodāla puspiekabe: auto puspiekabe, ko var pārveidot par dzelzceļa vagonu, pieliekot 
sliežu šasijas. 

 

A.II.A-32 Preču vagona kravnesība 

Preču vagona kravnesība ir maksimālais atļautais svars, ko tas var vest. 
 

A.II.A-33 Dzelzceļa transportlīdzekļa vecums 

Gadi, kas pagājuši kopš dzelzceļa transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas neatkarīgi no 
reģistrācijas valsts.. 
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A.II.B KONTEINERI UTT.  
Glosārija lietotāju ērtībai šīs nodaļas virsraksti ir kopēti no tādiem pašiem virsrakstiem G 
nodaļā “Intermodālais transports”. 
 

A.II.B-01 Iekraušanas iekārta 

Konteiners, apmaināms kravas nodalījums. 
 
Ietver “paliktņus” (skatīt tālāk A.II.B-09), ko izmanto jūras transportā kā īpašu konteineru veidu. 
 

A.II.B-02 Intermodālā transporta iekārta (ITU) 

Konteiners, apmaināms kravas nodalījums vai puspiekabe/kravas autotransportlīdzeklis, kas 
piemērots intermodālam transportam. 
 

A.II.B-03 Konteiners 

Īpaša, stipra kaste kravas vešanai, kas ir kraujama viena virs otras un ir pārvietojama 
horizontāli vai vertikāli. Konteineram ir oficiālāka tehniska definīcija:  
 
“Konteiners ir transporta iekārtas priekšmets, kurš raksturojams kā 
 
a) pastāvīgs un pietiekami stiprs, lai būtu piemērots atkārtotai izmantošanai, 
b) īpaši projektēts, lai atvieglotu kravu pārvadāšanu ar vienu vai vairākiem transporta veidiem 

bez pārkraušanas starpposmos; 
c) aprīkots ar ietaisēm, kas ļauj to viegli pārvietot, it īpaši pārvietot no viena transporta veida 

uz citu, 
d) projektēts tā, lai to varētu viegli piepildīt un iztukšot, 
e) kraujams viens uz otra,  
f) tvertne, kuras iekšējais tilpums nav mazāks par 1 m3 ". 
 
Neietver apmaināmos kravas nodalījumus.  
 
Lai gan tiem nav iekšējā tilpuma un tādēļ tie neatbilst iepriekš minētajam kritērijam f), paliktņi 
(skatīt tālāk A.II.B-09), ko izmanto jūras transportā, ir jāuzskata par īpaša veida konteineriem 
un tādēļ ir ietverami šajā klasifikācijā. 
 

A.II.B-04 Konteineru izmēri  

Konteineru galvenie izmēri ir: 
 
a) 20 pēdu ISO konteiners (garums 20 pēdas un platums 8 pēdas), 
b) 40 pēdu ISO konteiners (garums 40 pēdas un platums 8 pēdas), 
c) superaugsts kubveida konteiners (milzu konteiners), 
d) aviācijas konteiners (konteiners, kas atbilst aviotransporta standartiem). 
 
Konteineru augstums parasti ir 8 pēdas, bet ir arī citāda augstuma konteineri. “Augsto 
kubveida konteineru” augstums ir 9,5 pēdas. “Superaugstie kubveida konteineri” ir konteineri, 
kas pārsniedz ISO izmērus. Tādu konteineru garums ir 45 pēdas, 48 pēdas un 53 pēdas. Ja 
konteinera izmēri atbilst a) - c) punktā minētajiem, tos sauc par lielajiem konteineriem. 
 

A.II.B-05 Konteinera taras svars  

Konteinera taras svaru ieskaita konteinerā transportējamās kravas kopējā svarā, un to sauc arī 
par kravas bruto-bruto svaru. Konteinerā transportējamās kravas bruto svaru var aprēķināt, no 
bruto-bruto svara atskaitot konteinera taras svaru, un otrādi. Ja nav informācijas par taras 
svaru, tad taras svaru var novērtēt, izmantojot tālāk minētos vidējos lielumus. 
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Konteinera taras svaru var novērtēt šādi: 
 

a) 20 pēdu ISO konteiners    2,3 tonnas 
b) 40 pēdu ISO konteiners   3,7 tonnas 
c) ISO konteiners, kura garums pārsniedz 20 pēdas, bet nesasniedz 40 pēdas 3,0 tonnas 
e) ISO konteiners, kura garums pārsniedz 40 pēdas  4,7 tonnas 
 

A.II.B-06 Konteineru veidi  

Konteineru galvenie veidi ir definēti ISO Kravas konteineru standartu rokasgrāmatā [ISO 
Standards Handbook on Freight Containers]: 
 
1. Universālie konteineri 
 
2. Specifiskie konteineri: 

− slēgtais vēdināmais konteiners; 
− vaļējas augšmalas konteiners; 
− vaļēju sānu konteiners uz platformas; 
− vaļēju sānu konteiners uz platformas ar pilnu virsbūvi; 
− vaļēju sānu konteiners uz platformas ar nepilnu virsbūvi un nostiprinātiem galiem; 
− vaļēju sānu konteiners uz platformas ar nepilnu virsbūvi un atlokāmiem galiem; 
− platforma (konteiners). 

 
3. Specifiskie kravas konteineri: 

− termokonteiners; 
− izolētais konteiners; 
− saldētājkonteiners (ar izlietojamu aukstumnesēju); 
− mehāniskās saldēšanas konteiners; 
− apsildāms konteiners; 
− saldēšanas un apsildes konteiners; 
− tvertnes konteiners; 
− sauso materiālu konteiners; 
− nosauktas kravas (piemēram, automašīnu, lauksaimniecības dzīvnieku vai citu kravu) 

konteiners; 
− aviācijas tipa konteiners. 

 

A.II.B-07 Divdesmit pēdu ekvivalenta vienība (TEU)  

Statistikā izmantojama mērvienība, kas pamatojas uz 20 pēdu (6,10 m) garu ISO konteineru, 
lai nodrošinātu dažādas ietilpības konteineru standartizētu mērīšanu un lai aprakstītu 
konteinerkuģu vai termināļu ietilpību. Viens 20 pēdu ISO konteiners ir vienāds ar 1 TEU.  

 
− Viens 40 pēdu ISO konteiners ir 2 TEU. 
− Viens konteiners, kura garums ir no 20 līdz 40 pēdām, ir 1,50 TEU. 
− Viens konteiners, kura garums pārsniedz 40 pēdas, ir 2,25 TEU. 

A.II.B-08 Apmaināmais kravas nodalījums  

Kravas pārvadāšanas iekārta, kas optimāli pielāgota ceļu transportlīdzekļa izmēriem un 
aprīkota ar celšanas ietaisēm kravas pārcelšanai uz citu transporta veidu, parasti no 
autotransporta uz dzelzceļu. 

 
Sākotnēji šādas iekārtas nebija projektētas, lai tās krautu vienu virs otras, ja tās ir piepildītas 
vai no augšas paceļamas. Tagad daudzas no tām var tā novietot, lai gan ne tādā pašā mērā 
kā konteinerus. Galvenā iezīme, kas tās atšķir no konteineriem, ir optimāls pielāgojums ceļu 
transportlīdzekļu izmēriem. Šādām iekārtām būtu vajadzīga Starptautiskās dzelzceļa 
savienības (UIC) atļauja izmantošanai uz dzelzceļa. Daži apmaināmie kravas nodalījumi ir 
aprīkoti ar salokāmām kājām, uz kurām iekārta balstās, kad tā neatrodas uz transportlīdzekļa. 
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A.II.B-09 Paliktnis  

Iekraujama platforma bez virsbūves, taču tikpat gara un plata kā konteinera pamats un 
aprīkota ar augšējo un apakšējo stūru armatūru. 
 
Tas ir alternatīvs nosaukums, ko lieto, lai aprakstītu dažu veidu specifiskos konteinerus, proti, 
platformas konteinerus un uz platformām balstītus nepilnas virsbūves konteinerus. 

 

A.II.B-10 Palete  

Pacelta platforma, kas paredzēta kravas pacelšanas un sakraušanas atvieglošanai.  
 
Paletes parasti izgatavo no koka, un tām ir standarta izmēri: 
1000mm X 1200mm (ISO) un 800mm X 1200mm (CEN gabarīti). 
 

A.II.B-11 Riteņu būris, riteņu konteiners, riteņu palete 

Neliels, viens otram virsū nekraujams, parasti kastveida bloks uz riteņiem, kas paredzēts 
kravas iekraušanas un izkraušanas atvieglošanai.  

 

A.II.B-12 Ro-ro iekārta  

Riteņu iekārta preču vešanai, piemēram, kravas automašīna, piekabe vai puspiekabe, kas var 
uzbraukt vai ko var uzvilkt uz kuģa vai vilciena. 
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A.III UZŅĒMUMI, SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN NODARBINĀTĪBA 

A.III-01 Dzelzceļa uzņēmums 

Jebkurš privātais vai valsts uzņēmums, kurš darbojas galvenokārt kā dzelzceļa transporta 
operators, infrastruktūras apsaimniekotājs vai kā integrēts uzņēmums. 
 
Šajā grupā jāietver uzņēmumi, kuru galvenais uzņēmējdarbības veids nav saistīts ar 
dzelzceļu, ja tam pieder dzelzceļa tirgus daļa, kas nav nenozīmīga. Atskaitēs jāmin tikai ar 
dzelzceļu saistītas darbības. 
 

A.III-02 Dzelzceļa transporta operators 

Jebkurš valsts vai privātais transporta operators, kurš nodrošina pakalpojumus, pārvadājot pa 
dzelzceļu preces un/vai pasažierus 
 
Ietver visus transporta operatorus, kuru rīcībā ir vilcējiekārtas vai kuri tās nodrošina. Neietver 
dzelzceļa transporta operatorus, kuri strādā tikai vai galvenokārt industriālās vai līdzīgi 
aprīkotās vietās, tostarp ostās, un dzelzceļa transporta operatorus, kuri galvenokārt nodrošina 
vietējos tūrisma pakalpojumus, piemēram, vēsturiski saglabāta tvaika lokomotīves dzelzceļa 
apskati. Dažreiz lieto terminu “dzelzceļa uzņēmums”. 
 

A.III-03 Infrastruktūras apsaimniekotājs 

Jebkurš uzņēmums vai transporta operators, kurš ir īpaši atbildīgs par dzelzceļa 
infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu, kā arī par kontroles un drošības sistēmu darbību. 
 
Infrastruktūras apsaimniekotājs var deleģēt citam dzelzceļa uzņēmumam uzdevumu uzturēt 
dzelzceļa infrastruktūru un kontroles un drošības sistēmas darbību. 
 

A.III-04 Integrētais uzņēmums 

Dzelzceļa transporta uzņēmums, kurš ir arī infrastruktūras apsaimniekotājs. 
 

A.III-05 Nodarbinātība 

Vidējais to cilvēku skaits, kas konkrētā laikposmā strādā dzelzceļa uzņēmumā, kā arī to 
cilvēku skaits, kas strādā ārpus uzņēmuma, bet pie tā pieder un saņem no tā samaksu tiešā 
veidā. 
 
Statistikā jāietver visi līdzīgie pilnas slodzes darbinieki, kuri izpilda visas galvenās dzelzceļam 
vajadzīgās funkcijas un palīgfunkcijas (darbību, atjaunošanu, jaunbūvi, ceļu un jūras 
transporta pakalpojumus, elektroenerģijas ražošanu, darbu viesnīcās un restorānos utt.). 
 

A.III-06 Nodarbinātības veidi 

Vērā ņem šādas galvenās nodarbinātības kategorijas. 
 
- Galvenā administrācija, kas ietver centrālās un reģionālās vadības (piemēram, finanšu, 

juridiskās, personāla vadības utt.) darbiniekus un valdes 
 

Neietver profesionālo nodaļu (operāciju un satiksmes, vilcējiekārtu un ritošā sastāva, sliežu 
ceļu un darbnīcu) vadības darbiniekus, taču tos ņem vērā katra šī konkrētā pakalpojuma 
statistikā. 

 
- Operācijas un satiksme 
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Stacijas darbinieki (izņemot darbiniekus, kuri strādā ar kontroles un drošības sistēmām), 
vilcienu apkalpe (izņemot vilcējiekārtu apkalpi) un ar to saistītās centrālās un reģionālās 
nodaļas. Ietver tūrismu un reklāmu. 
 

- Vilcējiekārtas un ritošais sastāvs 
 

Vilcējiekārtu apkalpe, darbnīcu, inspekcijas darbinieki un ar to saistītās centrālās un 
reģionālās nodaļas. 

 
-  Pastāvīgo ceļu izveide un uzturēšana 
 

- Pastāvīgo ceļu uzturēšanas un uzraudzības darbinieki (ietver darbiniekus, kuri strādā ar 
kontroles un drošības sistēmām) 

 
- Citas operācijas 

 
Pasažieru un preču autoceļu pakalpojumi, jūras transporta pakalpojumi, elektrostaciju 
darbība, viesnīcu darbinieku pakalpojumi utt. 

 

A.III-07 Apgrozījums 

Kopējā maksājamā summa, ko dzelzceļu transporta uzņēmums ar rēķinu pieprasījis 
aplūkojamā periodā. Šī summa atbilst trešai personai sniegto pakalpojumu un piegādāto preču 
tirgus cenām. Apgrozījums ietver visas nodevas un nodokļus par precēm vai pakalpojumiem, 
ko pieprasa uzņēmums, izņemot PVN, ko uzņēmums saviem klientiem pieprasa maksāt tiešā 
veidā. Apgrozījumā ieskaita visus pārējos klientiem ar rēķinu pieprasītos maksājumus. Cenu 
samazinājumi, atvieglojumi un atlaides, kā arī atpakaļ nodotā iepakojuma vērtība ir jāatskaita, 
bet nav jāatskaita skaidrās naudas atlaides. 

 

Apgrozījums neietver pamatlīdzekļu pārdošanu. Neietver arī no valsts iestādēm saņemtas 
darbības subsīdijas. 

 

A.III-08 Izdevumi par ieguldījumiem infrastruktūrā  

Izdevumi par jaunas infrastruktūras izveidi un esošās paplašināšanu, kas ietver infrastruktūras 
rekonstrukciju, atjaunošanu un svarīgos remontus. 
 
Infrastruktūra ietver zemi, pastāvīgo ceļu konstrukcijas, ēkas, tiltus un tuneļus, kā arī 
nekustamus montāžas mezglus, armatūru un ar to saistītās iekārtas (signalizāciju, 
telekomunikācijas, kontakttīklus, elektrības apakšstacijas utt.) pretstatā ritošajam sastāvam. 
 

A.III-09 Izdevumi par ieguldījumiem ritošajā sastāvā 

Izdevumi par jaunu dzelzceļa transportlīdzekļu iegādi. 
 

A.III-10 Izdevumi par infrastruktūras uzturēšanu  

Izdevumi, lai infrastruktūru uzturētu darba kārtībā. 
 

A.III-11 Izdevumi par ritošā sastāva uzturēšanu 

Izdevumi, lai dzelzceļa transportlīdzekļus uzturētu darba kārtībā. 
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A.IV SATIKSME  

A.IV-01 Dzelzceļa satiksme 

Dzelzceļa transportlīdzekļa jebkāda pārvietošanās pa darbības līnijām. 
 
Ja ar dzelzceļa transportlīdzekli ved citu transportlīdzekli, ņem vērā tikai nesošā 
transportlīdzekļa pārvietošanos (aktīvo režīmu). 
 

A.IV-02 Dzelzceļa satiksme valsts teritorijā 

Dzelzceļa transportlīdzekļu jebkāda pārvietošanās valsts teritorijā neatkarīgi no tā, kurā valstī 
šie transportlīdzekļi ir reģistrēti. 
 

A.IV-03 Pārmija 

Dzelzceļa transportlīdzekļa vai dzelzceļa transportlīdzekļu kopuma pārvietošanas operācija 
dzelzceļa stacijas vai citu dzelzceļa iekārtu (depo, darbnīcas, šķirotavas utt.) robežās. 
 

A.IV-04 Dzelzceļa transportlīdzekļa brauciens 

Dzelzceļa transportlīdzekļa jebkāda pārvietošanās no konkrēta sākumpunkta līdz konkrētam 
galapunktam.  
 
Braucienu var sadalīt vairākos posmos vai pakāpēs. 
 

A.IV-05 Vilciens 

Viens vai vairāki dzelzceļa transportlīdzekļi, ko velk viena vai vairākas lokomotīves vai 
motorvagoni, vai viens braucošs motorvagons, kas kursē norādītu reižu skaitu vai konkrētā 
uzdevumā no nemainīga sākumpunkta līdz nemainīgam galapunktam. 
 
Vieglo lokomotīvi, t. i., lokomotīvi, kas brauc viena pati, neuzskata par vilcienu. 
 

A.IV-06 Vilcienu veidi 

Galvenokārt ņem vērā šādas kategorijas. 
 
- Preču vilciens: preču pārvadāšanai paredzēts vilciens, kas sastāv no viena vai vairākiem 

kravas vagoniem un, iespējams, no bagāžas vagoniem, kas pārvietojas tukši vai piekrauti. 
- Pasažieru vilciens: pasažieru pārvadāšanai paredzēts vilciens, kas sastāv no viena vai 

vairākiem pasažieru dzelzceļa transportlīdzekļiem un, iespējams, no bagāžas vagoniem, 
kas pārvietojas tukši vai piekrauti. 

- Jaukta sastāva vilciens: vilciens, kas sastāv no dzelzceļa pasažieru un preču vagoniem. 
- Citi vilcieni: vilcieni, kuri kursē tikai dzelzceļa uzņēmuma uzdevumā, kas neietver 

maksājumus trešām personām. 
 

A.IV-07 Vilcienkilometrs 

Mērvienība, kas rāda vilciena pārvietošanos viena kilometra attālumā.  
 
Ņem vērā reāli nobraukto attālumu. 
 

A.IV-08 Vilcējtransportlīdzekļa kilometrs 

Mērvienība, kas rāda aktīvā vilcējtransportlīdzekļa jebkādu pārvietošanos viena kilometra 
attālumā.  
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Ietver vilcējtransportlīdzekļus, kas brauc bez kravas (kravu nepārvadājot). Neietver 
pārvietošanos pārmijās. 
 

A.IV-09 Vilkta transportlīdzekļa kilometrs 

Mērvienība, kas rāda vilkta transportlīdzekļa jebkādu pārvietošanos viena kilometra attālumā. 
 
Iever motorvagonu pārvietošanos. Neietver pārvietošanos pārmijās. 
 

A.IV-10 Piedāvātais tonnkilometrs  

Mērvienība, kas rāda vienas tonnas kravnesību, ko var piedāvāt preču vagons, kad tas izpilda 
tam galvenokārt paredzētos pakalpojumus viena kilometra attālumā. 
 
Ņem vērā reāli nobraukto attālumu. Neietver pārvietošanos pārmijās un citu līdzīgu 
pārvietošanos. 
 

A.IV-11 Preču vagonkilometrs 

Mērvienība, kas rāda piekrauta vai tukša preču vagona jebkādu pārvietošanos viena kilometra 
attālumā. 
 
Jāņem vērā reāli nobrauktais attālums (katrai valstij skaitot tās teritorijā veiktos kilometrus). 
Neietver pārvietošanos pārmijās un citu līdzīgu pārvietošanos. Ietver visus preču vagona 
braucienus neatkarīgi no vagona piederības īpašniekam. 
 

A.IV-12 Piedāvātās sēdvietas kilometrs 

Mērvienība, kas rāda vienas sēdvietas pārvietošanos, kas izmantojama pasažieru dzelzceļa 
transportlīdzeklī, kad tas izpilda tam galvenokārt paredzētos pakalpojumus viena kilometra 
attālumā. 
 
Jāņem vērā reāli nobrauktais attālums. Neietver pārvietošanos pārmijās un citu līdzīgu 
pārvietošanos. 
 

A.IV-13 Vilktais bruto-bruto tonnkilometrs  

Mērvienība, kas rāda vienas tonnas svara pārvietošanu ar dzelzceļa transportlīdzekli viena 
kilometra attālumā, tonnāžā ieskaitot vilcējtransportlīdzekļa svaru. 
 
Ietver vilcējiekārtas, vilktā dzelzceļa transportlīdzekļa un tā kravas svaru. Neietver pasažieru 
un viņu bagāžas svaru. Neietver pārvietošanos pārmijās un citu līdzīgu pārvietošanos. 
 

A.IV-14 Vilktais bruto tonnkilometrs 

Mērvienība, kas rāda vilktu transportlīdzekļu (un motorvagonu) un to satura vienas tonnas 
pārvietošanu viena kilometra attālumā. 
 
Ietver motorvagonu svaru, bet ne lokomotīves svaru. Neietver pasažieru un viņu bagāžas 
svaru. Neietver pārvietošanos pārmijās un citu līdzīgu pārvietošanos. 
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A.V TRANSPORTA MĒRĪJUMI 

A.V-01 Dzelzceļa transports 

Jebkāda preču un/vai pasažieru pārvietošanās, izmantojot dzelzceļa transportlīdzekli konkrētā 
dzelzceļu tīklā. 
 
Ja dzelzceļa transportlīdzekli ved ar citu dzelzceļa transportlīdzekli, ņem vērā tikai nesošā 
transportlīdzekļa pārvietošanos (aktīvo režīmu). 
 

A.V-02 Dzelzceļa pārvadājumu veidi 

Galvenās kategorijas 
 
- Ienesīgi dzelzceļa pārvadājumi. Pārvadājumi, ko par maksu piegādā citai neatkarīgai 

personai. 
 
- Dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumi. Pārvadājumi, ko dzelzceļa uzņēmums veic, lai 

izpildītu savas iekšēji noteiktās prasības neatkarīgi no tā, vai šādi pārvadājumi dod 
ienākumus. 

 

A.V-03 Valsts dzelzceļa pārvadājumi 

Dzelzceļa pārvadājumi starp divām vietām (iekraušanas/iekāpšanas vietu un 
izkraušanas/izkāpšanas vietu), kuras atrodas tajā pašā valstī. 
 
Var ietvert tranzītu caur otru valsti. 
 

A.V-04 Starptautiskie dzelzceļa pārvadājumi 

Dzelzceļa pārvadājumi starp kādu (iekraušanas/iekāpšanas vai izkraušanas/izkāpšanas) vietu 
vienā valstī un (iekraušanas/iekāpšanas vai izkraušanas/izkāpšanas) vietu citā valstī.  
 
Var ietvert tranzītu caur vēl vienu vai vairākām valstīm. Lai izvairītos no divkāršas uzskaites, 
katra valsts skaita tikai savā teritorijā veiktos pasažierkilometrus vai tonnkilometrus. Pārvadāto 
pasažieru skaitu vai kravas svaru skaita katrā valstī. 
 

A.V-05 Dzelzceļa tranzīts 

Dzelzceļa pārvadājumi cauri valstij starp divām vietām (iekraušanas/iekāpšanas vietu un 
izkraušanas/izkāpšanas vietu), kuras atrodas ārpus šīs valsts. 
 
Operācijas, kas ietver “sliežu platuma maiņu” starp divu platumu sliežu ceļiem kādā valstī, 
uzskata par tranzītu, bet ne par izkraušanu un iekraušanu.  
 
Transporta operācijas, kas ietver dzelzceļa transportlīdzekļa piekraušanu/iekāpšanu tajā vai 
izkraušanu/izkāpšanu no tā uz šīs valsts robežas, pārejot no cita transporta veida vai uz citu 
transporta veidu, piemēram, pāreju ostā no dzelzceļa transporta uz jūras transportu vai otrādi, 
neuzskata par tranzītu. 
 

A.V-06 Dzelzceļa pasažieris 

Jebkura persona, izņemot vilciena apkalpes darbiniekus, kura dodas braucienā pa dzelzceļu. 
 
Neietver pasažierus, kuri braucienā izmanto tikai dzelzceļa prāmja vai autobusa 
pakalpojumus. 
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A.V-07 Dzelzceļa ieņēmumu pasažieris 

Pasažieris, par kura pārvadāšanu dzelzceļa uzņēmums saņem komercatlīdzību. 
 

A.V-08 Dzelzceļa pasažierkilometrs (pkm) 

Mērvienība, kura rāda viena dzelzceļa pasažiera pārvadāšanu pa dzelzceļu viena kilometra 
attālumā. 
 
Jāņem vērā pasažiera reāli nobrauktais attālums dzelzceļu tīklā. Lai izvairītos no divkāršas 
uzskaites, katra valsts skaita tikai savā teritorijā veiktos pkm. Ja tādi dati nav pieejami, 
jāizmanto maksa par attālumu vai attāluma novērtējums. 
 

A.V-09 Iekāpušais dzelzceļa pasažieris 

Pasažieris, kurš iekāpj dzelzceļa transportlīdzeklī, lai ar to brauktu. 
 
Pasažiera tiešu pārsēšanos no viena dzelzceļa transportlīdzekļa uz citu neatkarīgi no tā, kurš 
ir dzelzceļa transporta operators, neuzskata par izkāpšanu/iekāpšanu. Ja pārsēšanās laikā 
tiek izmantots cits transporta veids, tas jāuzskata par izkāpšanu no dzelzceļa transportlīdzekļa, 
kam pēc tam seko iekāpšana dzelzceļa transportlīdzeklī. 
 

A.V-10 Izkāpušais dzelzceļa pasažieris 

Pasažieris, kurš izkāpj no dzelzceļa transportlīdzekļa pēc tam, kad ir ar to braucis. 
 
Pasažiera tiešu pārsēšanos no viena dzelzceļa transportlīdzekļa uz citu neatkarīgi no tā, kurš 
ir dzelzceļa transporta operators, neuzskata par izkāpšanu/iekāpšanu. Ja pārsēšanās laikā 
tiek izmantots cits transporta veids, tas jāuzskata par izkāpšanu no dzelzceļa transportlīdzekļa, 
kam pēc tam seko iekāpšana dzelzceļa transportlīdzeklī. 

 

A.V-11 Dzelzceļa pasažiera brauciens 

Apvieno pa dzelzceļu pārvadātu pasažieru iekāpšanas vietu un izkāpšanas vietu neatkarīgi no 
maršruta dzelzceļu tīklā. 
 

A.V-12 Iekāpšanas vieta 

Vieta, kurā dzelzceļa pasažieris iekāpj dzelzceļa transportlīdzeklī, lai ar to brauktu. 
 
Pasažiera tieša pārsēšanās no viena dzelzceļa transportlīdzekļa uz citu nav uzskatāma par 
izkāpšanu/iekāpšanu neatkarīgi no tā, kurš ir dzelzceļa transporta operators. Ja pārsēšanās 
laikā tiek izmantots cits transporta veids, tas ir uzskatāms par izkāpšanu no dzelzceļa 
transportlīdzekļa, kam pēc tam seko iekāpšana dzelzceļa transportlīdzeklī.  
 

A.V-13 Izkāpšanas vieta 

Vieta, kurā dzelzceļa pasažieris atstāj dzelzceļa transportlīdzekli pēc tam, kad ir ar to braucis. 
 
Pasažiera tieša pārsēšanās no viena dzelzceļa transportlīdzekļa uz citu nav uzskatāma par 
izkāpšanu/iekāpšanu neatkarīgi no tā, kurš ir dzelzceļa transporta operators. Ja pārsēšanās 
laikā tiek izmantots cits transporta veids, tas ir uzskatāms par izkāpšanu no dzelzceļa 
transportlīdzekļa, kam pēc tam seko iekāpšana dzelzceļa transportlīdzeklī.  
 

A.V-14 Preču sūtījums 

Preču izlase, ko transportē slēgtā veidā ar vienu pārvadājuma dokumentu saskaņā ar spēkā 
esošiem noteikumiem un tarifiem, ja tādi ir. 
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A.V-15 Preču sūtījumu veidi 

Galvenās kategorijas 
 
- Pilna vilciena krava. Jebkurš preču sūtījums, kas sastāv no vilciena ar viena vai vairāku 

preču vagonu kravām, ko transportē kopā viena sūtītāja uzdevumā, nemainot vilciena 
sastāvu no vienīgā iekraušanas punkta līdz vienīgajam izkraušanas punktam. 

- Pilna vagona krava. Jebkurš preču sūtījums, kuram ekskluzīvi jāizmanto preču vagons 
visa brauciena laikā neatkarīgi no tā, vai tiek izmantota visa vagona kravnesība; neietver 
preču vagonus pilnas vilciena kravas gadījumā. 

- Sīkkrava/sīkā krava. Jebkurš sūtījums, kas mazāks par pilnu vilciena kravu vai pilnu 
vagona kravu. 

 

A.V-16 Pa dzelzceļu pārvadātas preces 

Jebkuras preces, ko pārvadā ar dzelzceļa transportlīdzekļiem. 
 
Ietver visu iesaiņojumu un iekārtas, piemēram, konteinerus, apmaināmos kravas nodalījumus 
un paletes, kā arī autoceļu kravas transportlīdzekļus, ko ved pa dzelzceļu. 
 

A.V-17 Kravas bruto-bruto svars 

Kopējais svars, ko veido pārvadāto preču, visa iesaiņojuma un transporta iekārtu taras svars 
(piemēram, preču konteineru, apmaināmo kravas nodalījumu un palešu svars, kā arī autoceļu 
kravas transportlīdzekļu svars, ja tajos ir preces un tos ved pa dzelzceļu). 
 
Šāds svars ir jāizmanto, apkopojot dzelzceļa pārvadājumu statistiku. 
 

A.V-18 Kravas bruto svars 

Pārvadāto preču kopsvars, iekaitot iesaiņojumu, bet neietverot transporta iekārtas taras svaru 
(piemēram, preču konteineru, apmaināmo kravas nodalījumu un palešu svaru, kā arī autoceļu 
kravas transportlīdzekļu svaru, ja tajos ir preces). 

 

A.V-19 Taras svars  

Transporta iekārtas svars (piemēram, preču konteineru, apmaināmo kravas nodalījumu un 
palešu svars, kā arī ceļu kravas transportlīdzekļu svars, ja tajos ir preces un tos ved pa 
dzelzceļu) pirms kravas iekraušanas. 
 

A.V-20 Tonnkilometrs (tkm) 

Kravas pārvadājumu mērvienība, kas rāda vienas tonnas kravas pārvadāšanu viena kilometra 
attālumā.  
 
Jāieskaita reāli nobrauktais attālums aplūkojamā ceļu tīklā. Lai izvairītos no divkāršas 
uzskaites, katrai valstij jāskaita tikai savā teritorijā veiktie tkm. Ja tas nav iespējams, tad jāņem 
vērā attālums, par kuru ir pieprasīta maksa, vai novērtētais attālums. 
 

A.V-21 Pa dzelzceļu vestu preču kategorijas  

Pārvadājamās preces var klasificēt atkarībā no to veida. 
 
Klasifikācijas shēmu paraugi ir NST 2007 (Standarta kravu nomenklatūra transporta statistikā 
[Standard Goods Nomenclature for Transport Statistics]), kas aizstāj CSTE nomenklatūru 
(Preču klasifikāciju transporta statistikā Eiropā – UNECE [Commodity Classification for 
Transport Statistics in Europe – UNECE]), un NST/R nomenklatūra (Standarta kravu 
nomenklatūra transporta statistikā/pārskatītā redakcija – EK Statistikas birojs). 
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A.V-22 Pārvadājamo kravu veidi  

Pārvadājumu kravas var klasificēt saskaņā ar UNECE – Kravu, iesaiņojuma un iesaiņojuma 
materiālu veidu kodi, 21. rekomendācija, Ženēvā, 1986. gada martā. Kravu klases: 
 
- Šķidrs materiāls  
- Ciets materiāls 
- Lielais kravas konteiners 
- Cits kravas konteiners 
- Uz paletēm novietota krava 
- Stropēta krava 
- Mobilas pašgājēja iekārtas 
- Citas mobilas iekārtas 
- Citi kravu veidi 
 

A.V-23 TEU kilometrs  

Mērvienība, kas rāda vienas divdesmit pēdu ekvivalentās iekārtas (TEU) pārvietošanos viena 
kilometra attālumā. 
 

A.V-24 Bīstamās kravas 

Pa dzelzceļiem vedamo bīstamo kravu klases ir definētas ANO Rekomendācijās par bīstamu 
kravu pārvadājumiem, piecpadsmitajā pārskatītajā redakcijā, Apvienoto Nāciju Organizācija, 
Ženēvā, 2007. gadā. 
 
- 1. klase: Sprāgstvielas 
- 2. klase: Gāzes 
- 3. klase:  Uzliesmojoši šķidrumi 

 4. klase:  Uzliesmojošas cietas vielas; spontāni degošas vielas; vielas, kas saskarē 
ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes  

- 5. klase:  Oksidējošas vielas un organiskie peroksīdi 
- 6. klase:  Toksiskas un inficējošas vielas 
- 7. klase:  Radioaktīvi materiāli 
- 8. klase:  Kodīgas vielas 
- 9. klase:  Citas bīstamas vielas un priekšmeti 
 

A.V-25 Iekrautās preces 

Preces, kuras ievietotas dzelzceļa transportlīdzeklī un nosūtītas pa dzelzceļu. 
 
Atšķirībā no ceļu un iekšzemes ūdenstransporta preču tieša pārcelšana no viena dzelzceļa 
transportlīdzekļa otrā un vilcējtransportlīdzekļa maiņa nav uzskatāma par 
izkraušanu/iekraušanu. Tomēr, ja preces izkrauj no dzelzceļa transportlīdzekļa, iekrauj cita 
veida transportlīdzeklī un atkal iekrauj citā dzelzceļa transportlīdzeklī, to uzskata par 
izkraušanu no pirmā dzelzceļa transportlīdzekļa, kam seko iekraušana otrā dzelzceļa 
transportlīdzeklī. 
 

A.V-26 Izkrautās preces 

Preces, kuras noņemtas no dzelzceļa transportlīdzekļa pēc pārvešanas pa dzelzceļu. 
 
Atšķirībā no ceļu un iekšzemes ūdenstransporta preču tieša pārcelšana no viena dzelzceļa 
transportlīdzekļa otrā un vilcējtransportlīdzekļa maiņa nav uzskatāma par 
izkraušanu/iekraušanu. Tomēr, ja preces izkrauj no dzelzceļa transportlīdzekļa, iekrauj cita 
veida transportlīdzeklī un atkal iekrauj citā dzelzceļa transportlīdzeklī, to uzskata par 
izkraušanu no pirmā dzelzceļa transportlīdzekļa, kam seko iekraušana otrā dzelzceļa 
transportlīdzeklī. 
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A.V-27 Starptautiskie iekrauto (izejošo) kravu pārvadājumi pa dzelzceļu  

Kravas, kuras ved pa dzelzceļu no iekraušanas vietas ziņotājvalstī uz izkraušanas vietu citā 
valstī. 
 
Neietver viscaur tranzītā vestas kravas. Ietver preču vagonus, ko piekrauj dzelzceļa tīklā un 
ved ar prāmi uz ārvalsts dzelzceļu tīklu.  
 

A.V-28 Starptautisko izkrauto (ienākošo) kravu pārvadājumi pa dzelzceļu 

Kravas, kuras ved pa dzelzceļu no iekraušanas vietas ārvalstī uz izkraušanas vietu 
ziņotājvalstī. 
 
Neietver viscaur tranzītā vestas kravas. Ietver preču vagonus, ko piekrauj ārvalsts dzelzceļu 
tīklā un ved ar prāmi uz ziņotājvalsts tīklu. 
 

A.V-29 Viscaur pa dzelzceļu vestas tranzīta kravas 

Kravas, kuras ved pa dzelzceļu caur ziņotājvalsti no vienas vietas uz otru (no iekraušanas uz 
izkraušanas vietu), kas atrodas ārpus ziņotājvalsts. 
 
Ietver preču vagonus, kuri ienāk ziņotājvalsts tīklā ar prāmi un/vai to atstāj ar prāmi. 
 

A.V-30 Dzelzceļa kravas pārvadājumu savienojums 

Apvieno kravas iekraušanas vietu un izkraušanas vietu, vedot to pa dzelzceļu neatkarīgi no 
maršruta. 
 
Vietas nosaka, izmantojot starptautiskās klasifikācijas sistēmas, piemēram, NUTS (Statistikas 
teritoriālo vienību klasifikatoru [Nomenclature of Territorial Units for Statistics – EK Statistikas 
birojs]). 

 

A.V-31 Iekraušanas vieta 

Ņem vērā vietu, kurā preces iekrauj dzelzceļa transportlīdzeklī, lai tās ar to vestu. 
 
Atšķirībā no ceļu un iekšzemes ūdenstransporta preču tieša pārcelšana no viena dzelzceļa 
transportlīdzekļa otrā un vilcējtransportlīdzekļa maiņa nav uzskatāma par 
izkraušanu/iekraušanu. Tomēr, ja preces izkrauj no dzelzceļa transportlīdzekļa, iekrauj cita 
veida transportlīdzeklī un atkal iekrauj citā dzelzceļa transportlīdzeklī, to uzskata par 
izkraušanu no pirmā dzelzceļa transportlīdzekļa, kam seko iekraušana otrā dzelzceļa 
transportlīdzeklī. 
 

A.V-32 Izkraušanas vieta 

Ņem vērā vietu, kurā preces izkrauj no dzelzceļa transportlīdzekļa pēc to vešanas. 
 
Atšķirībā no ceļu un iekšzemes ūdenstransporta preču tieša pārcelšana no viena dzelzceļa 
transportlīdzekļa otrā un vilcējtransportlīdzekļa maiņa nav uzskatāma par 
izkraušanu/iekraušanu. Tomēr, ja preces izkrauj no dzelzceļa transportlīdzekļa, iekrauj cita 
veida transportlīdzeklī un atkal iekrauj citā dzelzceļa transportlīdzeklī, to uzskata par 
izkraušanu no pirmā dzelzceļa transportlīdzekļa, kam seko iekraušana otrā dzelzceļa 
transportlīdzeklī. 
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A.VI ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ  

A.VI-01 Dzelzceļa pārvadājumos patērētā enerģija  

Galīgais enerģijas daudzums, ko vilcējtransportlīdzekļi patērējuši vilkšanai, vilciena 
pakalpojumiem un labiekārtojumam (apkurei, gaisa kondicionēšanai, apgaismei utt.). 

 

A.VI-02 Naftas ekvivalenta tonna (TOE) 

Enerģijas patēriņa mērvienība: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
 
Konvertēšanas koeficienti, ko pieņēmusi Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA) 1991. 
gadam: 
 
- dzinēju benzīnam 1,070 
- gāzei/dīzeļdegvielai 1,035 
- mazutam   0,960 
- sašķidrinātai naftas gāzei 1,130 
- dabasgāzei  0,917 

  
 Konvertēšanas koeficients, ko IEA izmanto elektroenerģijai, ir 1 TWh = 0,086 Mtoe. 

A.VI-03 Džouls 

Enerģijas patēriņa mērvienība: 
 
-  1 teradžouls = 1012 džouli = 2,78 x 105 kWh, 
-  1 teradžouls = 23,88459 TOE. 
 

A.VI-04 Dzinēju benzīns 

Viegls naftas ogļūdeņražu produkts, ko lieto iekšdedzes dzinējos, izņemot aviācijas dzinējus. 
 
Dzinēju benzīnu destilē no 35°C līdz 215°C temperatūrā un izmanto kā degvielu uz zemes 
bāzētiem dzirksteļaizdedzes dzinējiem. Dzinēju benzīnā var būt piedevas, skābekļa 
savienojumi un oktāna skaitļa palielinātāji, ieskaitot tādus svina savienojumus kā TEL 
(tetraetilsvins) un TML (tetrametilsvins). 
 
Kaloritāte: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

A.VI-05 Gāze/dīzeļdegviela (destilēta kurtuvju nafta) 

Naftas produkts, kas iegūts no zemākās frakcijas, destilējot jēlnaftu atmosfēras spiedienā. 
 
Gāze/dīzeļdegviela ietver smagās gāzes degvielas, ko iegūst, vakuumā atkārtoti destilējot 
atlikumu, kas paliek pēc destilēšanas atmosfēras spiedienā. Gāzi/dīzeļdegvielu destilē no 
200°C līdz 380°C, bet mazāk par 65 % no visa apjoma destilē 250°C, ieskaitot zudumus, un 
vismaz 80 % 350°C. Aizdegšanās punkts vienmēr ir virs 50°C, un produktu blīvums ir lielāks 
par 0,81. Smagos naftas produktus, ko iegūst sajaucot, sakopo ar gāzveida naftas produktiem, 
nodrošinot, ka to kinemātiskā viskozitāte 40°C nepārsniedz 25 cST. 
 
Kaloritāte: 43,3 TJ/1 000 t. 
 

A.VI-06 Mazuts (atlieku produkts) 

Smagais naftas produkts, kas atliek pēc destilācijas. 
 
Ietver visus naftas atlieku produktus (tostarp sajaukšanā iegūtos). Mazuta viskozitāte ir lielāka 
par 25 cST 40°C. Aizdegšanās punkts vienmēr ir virs 50°C, un blīvums pārsniedz 0,90. 
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A.VI-07 Sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) 

Parafīnu rindas vieglie ogļūdeņraži, ko iegūst vienīgi jēlnaftas destilācijas procesā. 
 
Sašķidrinātās naftas gāzes ir propāns un butāns vai šo abu ogļūdeņražu maisījums. Tās var 
sašķidrināt zemā (5-10 atmosfēru) spiedienā. Šķidrā stāvoklī un 38oC temperatūrā to relatīvais 
tvaiku spiediens ir ne lielāks par 24,5 bāriem. Īpatnējais svars svārstās no 0,50 līdz 0,58. 

 

A.VI-08 Akmeņogles 

Melns, dabisks, organisks fosiliju nogulumiezis, kura bruto kaloritāte ir lielāka par 23 860 kJ/kg 
(5 700 kcal/kg) bez pelnu piejaukuma, ievērojot mitruma saturu, ja akmeņogles iegūst 30°C 
temperatūrā un 96 % gaisa relatīvā mitruma apstākļos un ja nejauši izvēlētu paraugu vidējais 
vitrinīta atstarošanas koeficients ir vismaz 0,6. 
 

A.VI-09 Brūnogles - lignīts 

Neaglomerējošās ogles, kuru bruto kaloritāte ir vismaz 23 860 kJ/kg (5 700 kcal/kg) no mitriem 
pelniem brīvos apstākļos, ar vairāk nekā 31 % gaistošas vielas uz sausas, no minerāliem 
brīvas bāzes. 
 

A.VI-10 Elektroenerģija 

Enerģija, ko ražo hidroelektriskās, ģeotermiskās, atoma un parastās termoelektrostacijas, kā 
arī atjaunojamie enerģijas avoti utt., izņemot sūkņu staciju ražoto enerģiju, un ko mēra ar 
elektrības kaloritāti (3,6 TJ/GWh). 
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A.VII SATIKSMES NEGADĪJUMI  

A.VII-01 Satiksmes negadījums 

Negribēts vai netīšs pēkšņs notikums vai konkrēta šādu notikumu virkne ar kaitīgām sekām.  
 
Satiksmes negadījumi uz dzelzceļa ir negadījumi, kuros ir iesaistīts vismaz viens braucošs 
dzelzceļa transportlīdzeklis. 
Satiksmes negadījumus iedala šādās kategorijās: 
 
- sadursmes, 
- nobraukšana no sliedēm, 
- negadījumi vienlīmeņa satiksmes šķērsojumā, 
- negadījumi, kas skar cilvēkus un ko izraisījis braucošs ritošais sastāvs, 
- ritošā sastāva degšana, 
- citi. 
 
Saskaņā ar definīciju neietver pašnāvības, jo tās ir tīša rīcība. 
Šī iemesla dēļ tās neņem vērā ne Starptautiskās dzelzceļu savienības (UIC) dzelzceļu 
negadījumu statistikā, ne arī starptautiskajā ceļu satiksmes negadījumu statistikā. Tā kā 
pašnāvības ir svarīgas dzelzceļu drošības un darbības sakarā, to statistikas dati būtu jāvāc 
atsevišķi. Neietver terora aktus. 
 

A.VII-02 Pašnāvība 

Rīcība, lai sevi tīši savainotu, kā rezultātā iestājas nāve, kā to reģistrējusi un klasificējusi 
kompetentā valsts iestāde. 
 

A.VII-03 Pašnāvības mēģinājums 

Rīcība, lai sevi tīši savainotu, kā rezultātā ir radies smags miesas bojājums, bet ne nāve, kā to 
reģistrējusi un klasificējusi kompetentā valsts iestāde. 
 

A.VII-04 Ievērojams satiksmes negadījums 

Jebkurš satiksmes negadījums, kurā iesaistīts vismaz viens braucošs dzelzceļa 
transportlīdzeklis, kā rezultātā vismaz viena persona ir gājusi bojā vai ir nopietni ievainota, vai 
ir radīts ievērojams kaitējums inventāram, sliežu ceļiem, citām iekārtām vai videi, vai ir 
radušies plaši satiksmes traucējumi. Neietver negadījumus darbnīcās, noliktavās un depo. 
 
Šādu definīciju piemēro UIC. 
 

A.VII-05 Ievērojams kaitējums inventāram, sliežu ceļiem, citām iekārtām vai videi 

Kaitējums, kas pārsniedz starptautiski pieņemtu slieksni. 
 
Ievērojama kaitējuma slieksnis, ko pieņēmusi UIC (Union Internationale des Chemins de Fer), 
2007. gadā ir noteikts kā EUR 150 000. 

A.VII-06 Plaši satiksmes traucējumi 

Plaši satiksmes traucējumi notiek, kad vilciena pakalpojumi uz vismaz vienas galvenās 
dzelzceļa līnijas ir apturēti ilgāk nekā sešas stundas. 
 

A.VII-07 Satiksmes negadījums ar cietušajiem 

Jebkurš satiksmes negadījums, kurā iesaistīts vismaz viens braucošs dzelzceļa 
transportlīdzeklis, kā rezultātā vismaz viena persona ir gājusi bojā vai ievainota. Neietver 
negadījumus darbnīcās, noliktavās un depo. 
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Šī definīcija ietver satiksmes negadījumus ar viegli ievainotām personām un ir līdzīga tai, ko 
izmanto ceļu satiksmes negadījumu statistikā. 

 

A.VII-08 Smags satiksmes negadījums ar cietušajiem  

Jebkurš satiksmes negadījums, kurā iesaistīts vismaz viens braucošs dzelzceļa satiksmes 
līdzeklis, kā rezultātā vismaz viena persona ir gājusi bojā vai smagi ievainota. Neietver 
negadījumus darbnīcās, noliktavās un depo. 
 
Šo definīciju UIC parasti izmanto attiecībā uz dzelzceļa satiksmes negadījumiem, un tā 
neietver satiksmes negadījumus ar viegli cietušām personām. Saskaņā ar šo definīciju vāktos 
skaitļus nav iespējams tiešā veidā salīdzināt ar ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kas ietver 
satiksmes negadījumus ar viegli cietušām personām. 
 

A.VII-09 Bojāgājušais (nāves gadījums) 

Jebkura persona, kas gājusi bojā uzreiz vai mirusi 30 dienu laikā satiksmes negadījuma 
rezultātā.  
 
Ietver pasažierus, darbiniekus un citas konkrēti norādītas vai nenorādītas personas, kuras 
iesaistītas dzelzceļa satiksmes negadījumā ar cietušajiem. 
 

A.VII-10 Cietusi persona 

Smagi cietusi persona 
 
Jebkura satiksmes negadījuma rezultātā cietusi persona, kura ir hospitalizēta ilgāk nekā 24 
stundas. 
 
Viegli cietusi persona 
 
Jebkura cietusi persona, izņemot bojāgājušas vai smagi cietušas personas. 
 
Personas ar mazākiem ievainojumiem, piemēram, nelielām grieztām brūcēm un sasitumiem, 
parasti nereģistrē kā cietušas. 
 

A.VII-11 Sadursmes (vilcienu saskriešanās), tostarp sadursmes ar šķēršļiem gabarītu robežās 

Trieciens, saduroties divu vilcienu priekšgaliem vai priekšgalam un aizmugurei, vai (sānisks) 
trieciens, vienam vilcienam daļēji saduroties ar otru vilcienu, kurš neatrodas pietiekamā kravas 
gabarīta attālumā, vai vilcienam izraisot triecienu: 
 
a) pārmijas procesā; 
b) pret nostiprinātiem objektiem, piemēram, bufera atbalstu; 
c) pret priekšmetiem, kuri uz laiku atrodas uz sliežu ceļa vai tā tuvumā (izņemot vienlīmeņa 

šķērsojumus), piemēram, pret klintsbluķiem, zemes nogruvumiem, kokiem, nozaudētām 
dzelzceļa transportlīdzekļa daļām, ceļu transportlīdzekļiem un mašīnām vai sliežu ceļu 
apkopes iekārtām. 

 

A.VII-12  Nobraukšana no sliedēm 

Jebkurš gadījums, kad vismaz viens vilciena ritenis vairs neatrodas uz sliedēm. 
 
Neietver nobraukšanu no sliedēm sadursmju rezultātā. Tādus gadījumus klasificē kā 
sadursmes. 
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A.VII-13  Satiksmes negadījumi vienlīmeņa šķērsojumos 

Jebkurš satiksmes negadījums vienlīmeņa šķērsojumā, kurā iesaistīts vismaz viens dzelzceļa 
transportlīdzeklis un viens vai vairāki ceļu šķērsojoši transportlīdzekļi, citi ceļa lietotāji, 
piemēram, gājēji, vai citi objekti, kuri uz laiku atrodas uz sliežu ceļa vai tā tuvumā. 
 
- Vienlīmeņa šķērsojums. Jebkurš ceļa un dzelzceļa krustojums vienā līmenī, ko  atļāvis 

lietot infrastruktūras apsaimniekotājs un kas ir pieejams valsts vai privātiem ceļa 
lietotājiem. Neietver pārejas starp peroniem staciju robežās. 

 
- Ceļš. Saskaņā ar ceļu satiksmes negadījumu statistiku jebkurš valsts vai privāts ceļš, iela 

vai autoceļš, tostarp gājēju celiņi un velosipēdu joslas. 
 

A.VII-14 Satiksmes negadījumi, kuros ripojošā sastāva kustības rezultātā ir cietušas personas 

Satiksmes negadījumi, kuros vienu vai vairākas personas ir skāris dzelzceļa transportlīdzeklis 
vai tā daļa, vai skāris transportlīdzeklim piestiprināts objekts vai no tā atdalījies objekts. Ietver 
no dzelzceļa transportlīdzekļa izkritušas personas, kā arī personas, kuras, braucot 
transportlīdzeklī, ir pakritušas vai kuras skāruši nenostiprināti objekti. 
 

A.VII-15  Ritošā sastāva aizdegšanās 

Ugunsgrēki un sprādzieni, kas notiek dzelzceļa transportlīdzekļos (ietverot to kravu), kuri 
atrodas ceļā starp izbraukšanas staciju uz galastaciju, tostarp apstāšanās izbraukšanas 
stacijā, galastacijā vai vidusposma pieturās, kā arī atkārtotas šķirošanas operāciju laikā. 
 

A.VII-16 Personas kategorija dzelzceļa satiksmes negadījumu statistikā 

- Dzelzceļa pasažieris. Jebkura persona, izņemot vilciena apkalpi, kas ceļo pa dzelzceļu. 
 

Satiksmes negadījumu statistikā ietver pasažierus, kuri centušies iekāpt braucošā vilcienā 
vai no tā izkāpt. 

 
- Darbinieki (ietver darbuzņēmēju personālu un pašnodarbinātos darbuzņēmējus). 

Jebkura persona, kuras nodarbinātība ir saistīta ar dzelzceļu un kura ir pildījusi darba 
pienākumus satiksmes negadījuma laikā. Ietver vilciena apkalpi un personas, kuras strādā 
ar ritošo sastāvu un infrastruktūras iekārtām. 

 
- Vienlīmeņa šķērsojuma lietotāji. Personas, kuras izmanto vienlīmeņa šķērsojumu, lai 

šķērsotu dzelzceļa līniju ar jebkādu transportlīdzekli vai kājām. 
 
- Nepiederīgas personas dzelzceļa teritorijā. Jebkura persona, kura atrodas dzelzceļa 

teritorijā, ja tāda klātbūtne ir aizliegta, izņemot vienlīmeņa šķērsojuma lietotājus. 
 

A.VII-17  Ar bīstamu kravu pārvadāšanu saistīts satiksmes negadījums 

Jebkurš satiksmes negadījums vai starpgadījums, par kuru ir jāziņo saskaņā ar RID/ADR 
1.8.5. iedaļu. 
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B.I INFRASTRUKTŪRA 

B.I-01 Ceļš 

Sabiedriski izmantojama satiksmes līnija (braukšanas ceļš), ko galvenokārt izmanto 
autotransporta līdzekļi, pārvietojoties pa stabilizētu pamatu, bet ne pa sliedēm vai skrejceļiem. 

 
Ietver cietā seguma un citādus stabilizēta pamata ceļus, piemēram, grants ceļus. Ceļiem 
pieskaita arī ielas, tiltus, tuneļus, balsta konstrukcijas, satiksmes mezglus, krustojumus un 
šķērsojuma mezglus. Ietver arī maksas ceļus. Neietver atsevišķi veidotus velosipēdu ceļus. 

 

B.I-02 Cieta seguma ceļš 

Ceļš, kas segts ar akmens šķembām (makadamu) un ogļūdeņražu saistvielu vai bituminizētām 
vielām, ar betonu vai bruģakmeņiem. 

 

B.I-03 Zemes ceļš 

Ceļš ar stabilizētu pamatu, ko nesedz akmens šķembas, ogļūdeņražu saistviela vai 
bituminizētas vielas, betons vai bruģakmeņi.  

 

B.I-04 Ceļu tīkls 

Visi ceļi konkrētā teritorijā. 
 
Ceļu tīklu var klasificēt saskaņā ar ceļu segumu, piemēram,  
 
a) cieta seguma ceļi, 
b) zemes ceļi. 
 

B.I-05 Ceļa kategorija 

Ceļus iedala kategorijās saskaņā ar trim starptautiski salīdzināmiem veidiem:  
 
a) automaģistrāles, 
b) ceļi apbūves teritorijās, 
c) citi ceļi (ārpus apbūves teritorijām). 

 

B.I-06 Automaģistrāle 

Ceļš, kurš ir īpaši projektēts un būvēts autosatiksmei un kurš neapkalpo pie ceļa robežas 
esošos īpašumus, un: 
 
a) tajā, izņemot īpašas vietas vai pagaidu situācijas, ir ierīkotas atsevišķas brauktuves 
satiksmei divos virzienos, ko vienu no otras atdala sadalošā josla, pa kuru nepārvietojas 
transports, vai izņēmuma gadījumos brauktuves ir atdalītas ar citiem līdzekļiem; 
 
b) ceļa līmenī to nešķērso cits ceļš, dzelzceļa vai tramvaja sliedes, vai gājēju ceļš; 
 
c) uz tā ir izliktas īpašas zīmes, kas norāda, ka tā ir automaģistrāle un ir paredzēta īpašām 
autotransportlīdzekļu kategorijām. 
 
Iebraukšanas un izbraukšanas joslas pieder pie automaģistrāles neatkarīgi no šo zīmju 
novietojuma.  
 
Ietver arī automaģistrāles pilsētas teritorijā. 
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B.I-07 Ātrgaitas ceļš 

Ceļš, kurš īpaši būvēts autosatiksmei, neapkalpo blakus esošos īpašumus un 
 
a) tā brauktuve parasti nav sadalīta divvirzienu satiksmei, 
 
b) tas ir pieejams tikai no šķērsojuma mezgliem vai regulētiem krustojumiem, 
 
c) uz tā ir īpašas zīmes ar norādi, ka tas ir ātrgaitas ceļš un paredzēts konkrētām 
autotransportlīdzekļu kategorijām, 
 
d) uz tā izmantojamās brauktuves ir aizliegts apstāties vai novietot transportlīdzekli. 
 
Iebraukšanas un izbraukšanas joslas ietver neatkarīgi no šo zīmju novietojuma. Ietver arī 
ātrgaitas ceļus pilsētu teritorijās. 
 

B.I-08 Ceļš apbūvētā teritorijā: pilsētas ceļš 

Ceļš apbūvētas teritorijas robežās ar attiecīgām norādēm par iebraukšanu un izbraukšanu. 
 
Uz ceļiem apbūvētās teritorijās bieži attiecas aptuveni 50 km/st. maksimālā ātruma 
ierobežojums. Izņēmumi ir automaģistrāles, ātrgaitas ceļi un citi lielāka ātruma ceļi, kas šķērso 
apbūvēto teritoriju, ja nav zīmes ar norādi par apbūvētas teritorijas ceļu. Ietver arī ielas. 
 

B.I-09 Ceļš ārpus apbūvētas teritorijas 

Ceļš ārpus apbūvētas teritorijas robežām, kurā ar attiecīgām zīmēm ir norādītas iebraukšanas 
un izbraukšanas vietas. 

 

B.I-10 E ceļš 

Starptautiskais “E" ceļu tīkls sastāv no references ceļu sistēmas, kā nosaka Eiropas Līgums 
par galvenajām starptautiskās nozīmes satiksmes artērijām, kas noslēgts 1975. gada 
15. novembrī Ženēvā, un tā grozījumi. 
 
References ceļu un pakārtoto ceļu (A klases ceļu) norāda divciparu skaitlis; ceļa atzarus, 
savienojumus un pievadus (B klases ceļus) norāda trīsciparu skaitlis. 
 

B.I-11 Brauktuve 

Ceļa daļa, kas paredzēta autotransportlīdzekļu kustībai; pie ceļa nepieder ceļa daļas, kas 
veido nomali ceļa seguma apakšējām vai augšējām kārtām; šīs daļas arī nav paredzētas tādu 
transportlīdzekļu kustībai, kuri nav pašgājēji, vai transportlīdzekļu novietošanai pat tad, ja 
apdraudējuma gadījumā tās var dažreiz izmantot autotransportlīdzekļu izbraukšanai. 
Brauktuves platumu mēra perpendikulāri ceļa vidus asij.  

 

B.I-12 Josla 

Viens no garenvirziena segmentiem, kas veido brauktuves sadalījumu neatkarīgi no tā, vai to 
nosaka ceļa garenvirziena marķējums, un kas ir pietiekami plats, lai uzņemtu vienu braucošu 
autotransportlīdzekļu rindu, bet ne motociklu rindu. 
 

B.I-13 Autobusu josla  

Brauktuves daļa, kas paredzēta autobusiem un ir atšķirama no pārējās brauktuves ar ceļa 
garenvirziena marķējumu. 
 
Taksometriem un dažos gadījumos vieglajām automašīnām ar vairākiem pasažieriem arī var 
atļaut izmantot autobusu joslu. 
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B.I-14 Tramvaja līnija 

Satiksmes līnija, ko veido sliežu pāris un ko paredzēts izmantot tramvajiem (ielu tramvajiem). 
 
Ietver uz citu autotransportlīdzekļu izmantota ceļa ierīkotas tramvaja līnijas, kā arī tramvaja 
līnijas, kas neatrodas uz ceļa.  
 

B.I-15 Velosipēdu un līdzīgu transportlīdzekļu josla  

Brauktuves daļa, kura paredzēta velosipēdiem un līdzīgiem transportlīdzekļiem un kura 
atšķirama no pārējās brauktuves ar ceļa garenvirziena marķējumu. 

 
Arī mopēdiem var atļaut izmantot velosipēdu un līdzīgu transportlīdzekļu joslu. 

 

B.I-16 Velosipēdu un līdzīgu transportlīdzekļu celiņš 

Atsevišķs ceļš vai ceļa daļa, kas paredzēta velosipēdiem un līdzīgiem transportlīdzekļiem un ir 
norādīta ar attiecīgām ceļa zīmēm. Velosipēdu un līdzīgu transportlīdzekļu celiņš ir konstruktīvi 
atdalīts no citiem ceļiem vai tā paša ceļa citām daļām. 

 
Arī mopēdiem var atļaut izmantot velosipēdu un līdzīgu transportlīdzekļu celiņu. 

 

B.I-17 Ceļa garums  

 
Ceļa garums ir attālums no tā sākuma līdz galapunktam. 

 
Ja vienā no virzieniem brauktuve ir garāka nekā otrā, ceļa garumu aprēķina, summējot pusi no 
katra virziena brauktuves garuma, kas mērāms no pirmā iebraukšanas punkta līdz pēdējam 
izbraukšanas punktam. 

B.I-18 Pilsētas teritorija 

 
Galvenās pilsētas (apdzīvotas vietas) teritorija administratīvās teritorijas robežās vai 
administratīvo robežu kopumā. 

 
Pilsētas teritorijas var klasificēt atkarībā no to lieluma, ko nosaka iedzīvotāju skaits: 

 
a) 10 000 līdz 49 999 – maza, 
b) 50 000 līdz 249 999 – vidēja, 
c) 250 000 un vairāk – liela. 
 
Pilsētas teritorijas ietver teritoriālas vienības ar lielāku iedzīvotāju skaitu, kurās lielākā daļa no 
tiem, bet ne vienmēr visi, dzīvo apbūvētās teritorijās. Apbūvētas teritorijas, kā definēts B.I-05 
punktā, var ietvert lauku rajonu ciematus un pilsētiņas. 
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B.II TRANSPORTA IEKĀRTAS  

B.II.A TRANSPORTLĪDZEKĻI 

B.II.A-01 Ceļu transportlīdzeklis 

Transportlīdzeklis, kas pārvietojas uz riteņiem un ir paredzēts lietošanai uz ceļiem. 
 

B.II.A-02 Ceļu transportlīdzekļu inventārs 

Valstī reģistrēto tādu ceļa transportlīdzekļu skaits noteiktā dienā, kuriem ir atļauts izmantot 
koplietošanai paredzētos ceļus. 

 
Ietver transportlīdzekļus, kas atbrīvoti no ikgada nodokļa vai licences maksas, un ietver arī 
valstī ievestos lietotos transportlīdzekļus un citus transportlīdzekļus saskaņā ar valsts praksi. 
Statistikā nav jāietver militārie transportlīdzekļi. 

 

B.II.A-03 Valstij piederošs ceļu transportlīdzeklis 

Ceļu transportlīdzeklis, kas reģistrēts ziņotājvalstī un kam ir piestiprinātas šīs valsts numura 
zīmes vai kas ir atsevišķi reģistrēts (tramvaji, trolejbusi utt.). 

 
Ja konkrētā valstī netiek piemērota ceļu transportlīdzekļu reģistrācija, valstij piederošs ceļu 
transportlīdzeklis ir transportlīdzeklis, kura īpašnieks vai iznomātājs ir persona vai uzņēmums, 
kas šajā valstī maksā nodokļus kā rezidents. 

 

B.II.A-04 Ārvalsts ceļu transportlīdzeklis  

Ceļu transportlīdzeklis, kas nav reģistrēts ziņotājvalstī, bet citā valstī, un kuram ir piestiprinātas 
šīs citas valsts reģistrācijas numura zīmes.  

 

B.II.A-05 Velosipēds un līdzīgs transportlīdzeklis 

Ceļa transportlīdzeklis ar diviem vai vairākiem riteņiem, kas parasti darbojas tikai ar uz tā 
sēdošu personu muskuļu enerģiju, īpaši izmantojot pedāļu sistēmu, sviru vai rokturi 
(piemēram, divriteņi, trīsriteņi, kvadricikli un invalīdu rati). 

 
Ietver velosipēdus un līdzīgos transportlīdzekļus ar papildu enerģijas bloku. 

 

B.II.A-06 Autotransportlīdzeklis 

Ceļu transportlīdzeklis, kas aprīkots ar motoru, kurš ir tā vienīgais dzinējspēks, un ko parasti 
izmanto personu vai kravas pārvadāšanai vai tādu transportlīdzekļu vilkšanai pa ceļu, kas 
pārvadā personas vai kravu. 

 
Statistikā nav ietverami pa sliedēm braucoši motorizētie transportlīdzekļi. 

 

B.II.A-07 Pasažieru ceļu transportlīdzeklis 

Ceļu transportlīdzeklis, kas projektēts vienīgi vai galvenokārt vienas vai vairāku personu 
pārvadāšanai. 

 
Transportlīdzekļi, kas projektēti gan pasažieru, gan kravu pārvadāšanai, ir jāklasificē kā 
pasažieru transportlīdzekļi vai kā kravas transportlīdzekļi atkarībā no to galvenā mērķa, ko 
nosaka to tehniskais raksturojums vai maksājamā nodokļa kategorija. 

 

B.II.A-08 Pasažieru autotransportlīdzeklis 
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Autotransportlīdzeklis, kas īpaši projektēts vai galvenokārt paredzēts vienas vai vairāku 
personu pārvadāšanai. 
 
Ietver 
 
a) motociklus, 
b) mopēdus,  
c) vieglās automašīnas, 
d) galvenokārt pasažieru pārvadāšanai projektētus un izmantojamus furgonus, 
e) taksometrus, 
f) nomātas vieglās automašīnas,  
g) neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnas, 
h) autobusus, tālsatiksmes autobusus un mikroautobusus, 
i) tramvaju, 
j) automašīnas ar guļvietām.  
 
Neietver vieglos kravas transportlīdzekļus; sal. definīciju BII.A-22 punktā. 
 

B.II.A-09 Mopēds 

Divu, trīs vai četru riteņu autotransportlīdzeklis, kas aprīkots ar motoru, kura cilindra tilpums ir 
mazāks par 50 cm3 (3,05 kubikcollām), un kura maksimāli atļautais nominālais ātrums atbilst 
valsts normatīviem. 

 
Ietver reģistrētus un nereģistrētus izmantotos mopēdus neatkarīgi no tā, vai tiem ir numura 
zīme. Dažās valstīs visus mopēdus nereģistrē. 

 

B.II.A-10 Motocikls 

Divu, trīs vai četru riteņu autotransportlīdzeklis, kura svars bez noslogojuma nepārsniedz 
400 kg (900 mārciņas). Ietver visus šādus transportlīdzekļus ar 50 cm3 vai lielāku cilindra 
tilpumu, kā arī autotransportlīdzekļus ar mazāku cilindra tilpumu, ja tie neatbilst mopēda 
definīcijai. 

 

B.II.A-11 Pasažieru automašīna 

Autotransportlīdzeklis, kas nav mopēds vai motocikls, un kas ir paredzēts pasažieru 
pārvadāšanai un projektēts ar ne vairāk kā deviņām sēdvietām (ieskaitot automašīnas vadītāja 
vietu). 

 
Ietver: 
 
a) vieglās automašīnas, 
b) furgonus, kas projektēti un tiek izmantoti galvenokārt pasažieru pārvadāšanai, 
c) taksometrus, 
d) nomātas vieglās automašīnas,  
e) neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnas, 
f) automašīnas ar guļvietām. 
 
Nav ietverti vieglie kravas autotransportlīdzekļi; sal. definīciju B.II.A-22. punktā, kā arī tūristu 
tālsatiksmes autobusi un autobusi; sal. definīcijas B.II.A-15. punktā, un mikroautobusi/tūristu 
mikroautobusi; sal. definīcijas B.II.A-17. punktā.  
 
“Pasažieru automašīna" ietver mikroautomašīnas (kuru vadīšanai nav vajadzīga atļauja), 
taksometrus un nomātās pasažieru automašīnas, ja vien tām ir mazāk nekā desmit sēdvietas. 
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B.II.A-12 Taksometrs 

Licencēta, pasažieru nomāta automašīna kopā ar autovadītāju braukšanai pa iepriekš 
nenoteiktiem maršrutiem. 
 
Šāda noma parasti tiek veikta:  
 
a) apturot automašīnu ar rokas mājienu uz ielas,  
b) izvēloties automašīnu noteiktā taksometru stāvvietā, 
c) piesakot automašīnas ierašanos pa telefonu. 
 

B.II.A-13 Dzīvojamā piekabe 

Ceļa transportlīdzeklis, kas projektēts kā apdzīvojama telpa un ko velk autotransportlīdzeklis. 
 

Dzīvojamā piekabe parasti ir paredzēta atpūtas mērķiem. To neizmanto kravas vai pasažieru 
pārvadāšanai. Neietver telts piekabes ar iebūvētu telti. Tās uzskata par piekabēm kravu 
pārvadāšanai. 

 

B.II.A-14 Tūristu tālsatiksmes autobuss, tālsatiksmes mikroautobuss, autobuss vai 
mikroautobuss  

Pasažieru autotransportlīdzeklis, kas projektēts ar vairāk nekā deviņām sēdvietām (ieskaitot 
autobusa vadītāja vietu). 

 
Ietver mikroautobusus un tālsatiksmes mikroautobusus, kas projektēti ar vairāk nekā 9 
sēdvietām (ieskaitot autobusa vadītāja vietu).  

 

B.II.A-15 Autobuss 

Pasažieru autotransportlīdzeklis, kas projektēts vairāk nekā 24 personu pārvadāšanai 
(ieskaitot autobusa vadītāju) ar iespēju pārvadāt sēdošus, kā arī stāvošus pasažierus. 

 
Transportlīdzekļi var būt projektēti ar pasažieru stāvvietām, ievērojot pasažieru biežu 
pārvietošanos, vai projektēti, paredzot pārvadājamo pasažieru stāvēšanu autobusa ejā. 

 

B.II.A-16 Tūristu tālsatiksmes autobuss 

Pasažieru autotransportlīdzeklis, kas projektēts ar vairāk nekā 24 sēdvietām (ieskaitot 
autobusa vadītāja vietu) un būvēts tikai sēdošu pasažieru pārvadāšanai. 

 

B.II.A-17 Mikroautobuss/tālsatiksmes mikroautobuss 

Pasažieru autotransportlīdzeklis, kas projektēts 10−23 sēdošu vai stāvošu personu 
pārvadāšanai (ieskaitot autobusa vadītāju). 

 
Šie transportlīdzekļi var būt projektēti tikai sēdošu pasažieru pārvadāšanai vai gan sēdošu, 
gan stāvošu pasažieru pārvadāšanai. 

B.II.A-18 Trolejbuss 

Pasažieru ceļa transportlīdzeklis, kurš projektēts ar vairāk nekā deviņām sēdvietām (ieskaitot 
trolejbusa vadītāja vietu), kurš ir pievienots elektrības vadiem un nepārvietojas pa sliedēm. 

 
Šis termins ietver transportlīdzekļus, kurus var izmantot kā trolejbusus vai autobusus, ja tiem ir 
no galvenās strāvas padeves neatkarīgs motors. 
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B.II.A-19 Tramvajs (ielu tramvajs) 

Pasažieru vai kravas ceļu transportlīdzeklis, kurš projektēts ar vairāk nekā deviņām sēdvietām 
(iekaitot tramvaja vadītāja vietu) vai projektēts kravu pārvadāšanai pa sliedēm un ir pievienots 
elektrības vadiem vai darbināms ar dīzeļa motoru. Tramvajs parasti ir integrēts pilsētas ceļu 
sistēmā. 

 

B.II.A-20 Tūristu tālsatiksmes autobusu, autobusu un trolejbusu pasažieru ietilpība 

Vietu/guļvietu skaits un stāvvietu skaits, ieskaitot vadītāja vietu, kas izmantojams laikā, kad 
transportlīdzeklis veic tam galvenokārt paredzēto funkciju. 

 
Šaubu gadījumā jāņem vērā vislielākais izmantojamo vietu/guļvietu skaits. 

 

B.II.A-21 Ceļu kravas transportlīdzeklis 

Ceļu transportlīdzeklis, kas projektēts vienīgi vai galvenokārt kravas pārvadāšanai. 
 
Ietver: 
 
a) vieglos kravas ceļu transportlīdzekļus, kuru bruto svars nepārsniedz 3 500 kg un kuri ir 
projektēti vienīgi vai galvenokārt kravas pārvadāšanai, piemēram, furgoni vai pikapi; 
b) smagos kravas ceļu transportlīdzekļus, kuru bruto svars pārsniedz 3 500 kg un kuri ir 
projektēti vienīgi vai galvenokārt kravu pārvadāšanai; 
c) ceļu vilcējiekārtas; 
d) lauksaimniecības traktorus, kuriem atļauts izmantot koplietošanai paredzētos ceļus. 
 

B.II.A-22 Vieglais ceļu kravas transportlīdzeklis 

Ceļiem paredzēts kravas transportlīdzeklis, kura paša bruto svars nepārsniedz 3 500 kg un 
kurš ir projektēts vienīgi vai galvenokārt kravas pārvadāšanai. 

 
Ietver furgonus, kas projektēti un galvenokārt izmantoti kravas pārvadājumiem, pikapus un 
nelielas kravas automašīnas, kuru bruto svars nepārsniedz 3 500 kg. 

 

B.II.A-23 Smagais ceļu kravas transportlīdzeklis 

Ceļiem paredzēts kravas transportlīdzeklis, kura bruto svars pārsniedz 3 500 kg un kurš ir 
projektēts vienīgi vai galvenokārt kravas pārvadāšanai. 

 

B.II.A-24 Ceļu kravas transportlīdzekļa kravas nodalījumu veidi 

Kravas ceļu transportlīdzekļu klasifikācija atkarībā no kravas nodalījuma veida. 
 
Tiek ņemta vērā šāda ceļu kravas transportlīdzekļu kravas nodalījumu veidu klasifikācija.  
 
1. Parasta vaļēja kaste 
 - Ar pārsegu 
 - Lēzena 
2. Pašizgāzējs 
3. Tvertne 
 - Cietiem materiāliem 
 - Šķidriem materiāliem 
4. Kaste ar regulējamu temperatūru 
5. Cita veida slēgta kaste 
6. Skeletveida konteiners un transportieris ar maināmu kravas nodalījumu 
7. Dzīvnieku transportieris 
8. Citādi kravas nodalījumi 

 



B. AUTOTRANSPORTS 
 

- 44 - 

B.II.A-25 Kravas autotransportlīdzeklis 

 
Jebkurš atsevišķs autotransportlīdzeklis, kas projektēts kravas pārvadāšanai (piemēram, 
kravas automašīna) vai jebkāda savienotu, kravas pārvadāšanai projektētu ceļu 
transportlīdzekļu apvienojums (piemēram, kravas automašīna ar piekabi(ēm) vai ceļu 
vilcējiekārta ar puspiekabi, ar vai bez piekabes). 

 

B.II.A-26 Kravas automašīna 

Viengabala autotransportlīdzeklis, kas projektēts vienīgi vai galvenokārt kravas pārvadāšanai. 
 

B.II.A-27 Ceļu vilcējiekārta 

Ceļu autotransportlīdzeklis, kas projektēts vienīgi vai galvenokārt citu ceļa transportlīdzekļu 
(galvenokārt puspiekabes) vilkšanai, kuriem nav spēka piedziņas.  

 
Neietver lauksaimniecības traktorus. 

 

B.II.A-28 Lauksaimniecības traktors 

Autotransportlīdzeklis, kas projektēts vienīgi vai galvenokārt lauksaimniecības mērķiem 
neatkarīgi no atļaujas izmantot koplietošanas ceļus. 

B.II.A-29 Piekabe 

Ceļiem paredzēts kravas transportlīdzeklis, kas projektēts vilkšanai ar auto transportlīdzekli. 
 

Šajā kategorijā nav ietvertas lauksaimniecības piekabes un dzīvojamās piekabes. 
 

B.II.A-30 Lauksaimniecības piekabe 

Piekabe, kas projektēta vienīgi vai galvenokārt lauksaimniecības mērķiem un ir velkama ar 
lauksaimniecības traktoru neatkarīgi no atļaujas izmantot koplietošanas ceļus. 

 

B.II.A-31 Puspiekabe 

Ceļiem paredzēts kravas transportlīdzeklis, kam nav priekšējās ass un kas ir projektēts tā, ka 
daļa no transportlīdzekļa un ievērojama daļa no slodzes svara balstās uz ceļu vilcējiekārtu. 

 

B.II.A-32 Sakabināts transportlīdzeklis 

Ceļu vilcējiekārta, kas savienota ar puspiekabi. 
 

B.II.A-33 Autovilciens 

Ceļam paredzēts kravas autotransportlīdzeklis, kas savienots ar piekabi. 
 

Ietver ar locīklu sakabinātu transportlīdzekli, kam piekabināta papildu piekabe. 
 

B.II.A-34 Specializēts autotransportlīdzeklis 

Autotransportlīdzeklis, kas nav projektēts pasažieru vai kravas pārvadāšanai. 
 
Šajā kategorijā ir: 
a) ugunsdzēsības mašīnas, 
b pašgājēji celtņi, 
c) pašgājēji veltņi, 
d) buldozeri ar metāla riteņiem vai kāpurķēdēm, 
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e) mašīnas, kas nodrošina filmēšanu, radio un televīzijas pārraides,  
f) pārvietojamās bibliotēkas, 
g) vilcēji transportlīdzekļu vilkšanai uz remonta vietu, 
h) citi specializētie autotransportlīdzekļi. 
 

B.II.A-35 Kravnesība 

Maksimālais kravas svars, ko par pieļaujamu noteikusi kompetentā iestāde transportlīdzekļa 
reģistrācijas valstī. 

 

B.II.A-36 Ietilpība 

Transportlīdzekļa maksimālais (piemēram, kubikmetros mērāmais) kravas pārvadāšanai 
izmantojamais tilpums. 

 

B.II.A-37 Transportlīdzekļa kravas nodalījuma platība 

Transportlīdzekļa maksimālais (piemēram, kvadrātmetros mērāmais) kravas pārvadāšanai 
izmantojamais kravas nodalījuma laukums. 

 

B.II.A-38 Transportlīdzekļa bruto svars (likumīgi atļautais maksimālais svars) 

Transportlīdzekļa (vai apvienotu transportlīdzekļu) kopējais svars kopā ar kravu stāvēšanas 
režīmā, kad transportlīdzeklis ir gatavs braukšanai, kā par pieļaujamu noteikusi reģistrācijas 
valsts kompetentā iestāde. 

 
Ietver transportlīdzekļa vadītāja svaru un pārvadājamo personu maksimāli atļautā skaita 
kopsvaru. 

 

B.II.A-39 Ceļu transportlīdzekļa vecums 

Laiks pēc ceļu transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas neatkarīgi no reģistrācijas valsts. 
 

B.II.A-40 Cilindra tilpums 

Dzinēja cilindra tilpums, ko sertificējusi reģistrācijas valsts kompetentā iestāde. 
 

B.II.A-41 Nenoslogota transportlīdzekļa svars 

Transportlīdzekļa (vai apvienotu transportlīdzekļu) svars, atskaitot kravu, stāvēšanas režīmā, 
kad transportlīdzeklis ir gatavs ceļam, ko par pieļaujamu noteikusi reģistrācijas valsts 
kompetentā iestāde. 
 
Atkarībā no valsts prakses nenoslogota transportlīdzekļa svarā var ieskaitīt transportlīdzekļa 
vadītāja svaru un degvielas svaru. 

 

B.II.A-42 Dzinējā izmantojamā enerģija 

Transportlīdzekļa dzinējā izmantojamās enerģijas galvenais veids, ko apstiprinājusi 
reģistrācijas valsts kompetentā iestāde. 

 
Hibrīda un divējādās degvielas transportlīdzekļos, kas pielāgoti vairāk nekā vienam enerģijas 
izmantošanas veidam (piemēram, sašķidrinātai naftas gāzei un benzīnam vai elektrībai un 
dīzeļdegvielai utt.), galvenajam dzinējā izmantojamās enerģijas veidam, ja iespējams, jābūt 
alternatīvai degvielai. 

 

B.II.A-43 Alternatīvā degviela 
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Dzinējā izmantojamās enerģijas veids, kas nav tradicionālā degviela, benzīns vai 
dīzeļdegviela. 

 
Alternatīvā degviela ir elektrība, sašķidrinātā naftas gāze, dabasgāze (šķidrā dabasgāze vai 
saspiestā dabasgāze), spirts, spirta sajaukums ar citu degvielu, ūdeņradis, biodegviela 
(piemēram, biodīzelis) utt. (šis saraksts nav izsmeļošs). Alternatīvā degviela nav bezsvina 
benzīns, pārveidots benzīns vai pilsētas (zema sēra satura) dīzeļdegviela. 

 

B.II.A-44 Autotransportlīdzekļa pirmās reģistrācijas diena 

Autotransportlīdzekļa pirmās reģistrācijas diena ir diena, kurā tas autotransportlīdzekļu reģistrā 
ir pirmoreiz reģistrēts kā jauns neatkarīgi no reģistra valstiskās piederības. 

 
Reģistrāciju datē ar dienu, kurā reģistrācija ir fiksēta autotransportlīdzekļu reģistrācijas iestādē. 
Valstī importēta lietota transportlīdzekļa reģistrācija nav pirmā reģistrācija, bet tā būtu 
jāuzskata par pārreģistrāciju. 
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B.II.B KONTEINERI UTT. 

B.II.B-01 Iekraušanas iekārta 

Konteiners, apmaināms kravas nodalījums. 
 

“Paliktņus” (sk. B.II.B-09), ko izmanto jūras transportā, ietver kā īpašu konteineru veidu. 
 

B.II.B-02 Intermodālā transporta iekārta (ITU) 

Konteiners, apmaināms kravas nodalījums vai puspiekabe/kravas autotransportlīdzeklis, kas 
piemērots intermodālam transportam.  

 

B.II.B-03 Konteiners 

Īpaša, stipra kaste kravas vešanai, kas ir kraujama viena virs otras un ir pārvietojama 
horizontāli vai vertikāli. Konteineram ir oficiālāka tehniska definīcija:  

 
konteiners ir transporta iekārtas priekšmets, kurš raksturojams kā 

 
a) pastāvīgs un pietiekami stiprs, lai būtu piemērots atkārtotai izmantošanai, 
b) īpaši projektēts, lai atvieglotu kravu pārvadāšanu ar vienu vai vairākiem transporta veidiem 

bez pārkraušanas starpposmos, 
c) arīkots ar ietaisēm, kas ļauj to viegli pārvietot, it īpaši pārvietot to no viena transporta veida 

uz citu, 
d) projektēts tā, lai to varētu viegli piepildīt un iztukšot, 
e) kraujams viens virs otra, 
f) tvertne ar iekšējo tilpumu, kas nav mazāks par 1 m3. 
 
Neietver apmaināmos kravas nodalījumus.  
 
Lai gan tiem nav iekšējā tilpuma un tādēļ tie neatbilst iepriekš minētajam f) kritērijam, paliktņi 
(sk. B.II.B-09), ko izmanto jūras transportā, ir jāuzskata par īpaša veida konteineriem un tādēļ 
ir ietverami šajā klasifikācijā. 

 

B.II.B-04 Konteineru izmēri 

Konteineriem ir šādi galvenie izmēri: 
 
a) 20 pēdu ISO konteiners (garums 20 pēdas un platums 8 pēdas,) 
b) 40 pēdu ISO konteiners (garums 40 pēdas un platums 8 pēdas), 
c) ISO konteiners ar vairāk nekā 20 pēdu un mazāk nekā 40 pēdu garumu, 
d) ISO konteiners ar vairāk nekā 40 pēdu garumu, 
e) superaugsts kubveida konteiners (milzu konteiners),  
f) aviācijas konteiners (konteiners, kas atbilst aviotransporta standartiem). 

 
Konteineru augstums parasti ir 8 pēdas, bet ir arī citāda augstuma konteineri. “Augsto 
kubveida konteineru” augstums ir 9,5 pēdas. “Superaugstie kubveida konteineri” ir konteineri, 
kas pārsniedz ISO dimensijas. Tādu konteineru garums ir 45 pēdas, 48 pēdas un 53 pēdas.  
 
Ja konteinera izmēri atbilst a)−e) punktos minētajiem, tos sauc par lieliem konteineriem. 

 

B.II.B-05 Konteinera taras svars  

Konteinera taras svaru ieskaita konteinerā transportējamās kravas kopējā svarā, un to sauc arī 
par kravas bruto-bruto svaru. Konteinerā transportējamās kravas bruto svaru var aprēķināt, no 
bruto-bruto svara atskaitot konteinera taras svaru, un otrādi. Ja nav informācijas par taras 
svaru, tad taras svaru var novērtēt, izmantojot turpmāk minētos vidējos lielumus. 
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Konteinera taras svaru var novērtēt šādi: 
 
a) 20 pēdu ISO konteiners  2,3 tonnas 
b) 40 pēdu ISO konteiners 3,7 tonnas 
c) ISO konteiners, kura garums pārsniedz 20 pēdas, bet nesasniedz 40  3,0 tonnas 
d) ISO konteiners, kura garums pārsniedz 40 pēdas 4,7 tonnas 

 

B.II.B-06 Konteineru veidi 

Konteineru galvenie veidi ir definēti ISO Kravas konteineru standartu rokasgrāmatā [ISO 
Standards Handbook on Freight Containers]: 

 
1. Universālie konteineri 

 
2. Specifiskie konteineri 

- Slēgtais vēdināmais konteiners 
- Vaļējas augšmalas konteiners 
- Vaļēju sānmalu konteiners uz platformas  
- Vaļēju sānmalu konteiners uz platformas ar pilnu virsbūvi 
- Vaļēju sānmalu konteiners uz platformas ar nepilnu virsbūvi un nostiprinātiem 

galiem 
- Vaļēju sānmalu konteiners uz platformas ar nepilnu virsbūvi un atlokāmiem galiem 
- Platforma (konteiners) 

 
3. Specifiskie kravas konteineri  

- Termokonteiners 
- Izolētais konteiners 
- Saldētājkonteiners (ar izlietojamu aukstumnesēju) 
- Mehāniskas saldēšanas konteiners 
- Apsildāms konteiners 
- Saldēšanas un apsildes konteiners 
- Tvertnes konteiners 
- Sauso materiālu konteiners 
- Nosauktas kravas konteiners (piemēram, automašīnu, lauksaimniecības dzīvnieku 

vai citu) 
- Aviācijas tipa konteiners. 

 

B.II.B-07 Divdesmit pēdu ekvivalenta vienība (TEU) 

Statistikā izmantojama vienība, kas pamatojas uz 20 pēdu (6,10 m) garu ISO konteineru, lai 
nodrošinātu dažādas ietilpības konteineru standartizētu mērīšanu un lai aprakstītu 
konteinerkuģu vai termināļu ietilpību. Viens 20 pēdu ISO konteiners ir vienāds ar 1 TEU.  

 
Viens 40 pēdu ISO konteiners ir 2 TEU. 
Viens konteiners, kura garums ir no 20 līdz 40 pēdām, ir 1,50 TEU. 
Viens konteiners, kura garums pārsniedz 40 pēdas, ir 2,25 TEU. 

 

B.II.B-08 Apmaināms kravas nodalījums 

Kravas pārvadāšanas iekārta, kas optimāli pielāgota ceļu transportlīdzekļa dimensijām un 
aprīkota ar celšanas armatūru, lai pārceltu kravu uz citu transporta veidu, parasti no 
autotransporta uz dzelzceļu vai otrādi. 

 
Sākotnēji šādas iekārtas nebija projektētas, lai tās krautu vienu virs otras, ja tās ir piepildītas 
vai no augšas paceļamas. Tagad daudzas no tām var tā novietot, lai gan ne tādā pašā mērā 
kā konteinerus. Galvenā iezīme, kas tās atšķir no konteineriem, ir optimāls pielāgojums ceļu 
transportlīdzekļu dimensijām. Šādām iekārtām būtu vajadzīga Starptautiskās dzelzceļu 
savienības (UIC) atļauja izmantošanai uz dzelzceļa. Daži apmaināmie kravas nodalījumi ir 
aprīkoti ar salokāmām kājām, uz kurām iekārta balstās, kad tā neatrodas uz transportlīdzekļa. 
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B.II.B-09 Paliktnis 

Iekraujama platforma bez virsbūves, taču tikpat gara un plata kā konteinera pamats un 
aprīkota ar augšējo un apakšējo stūru armatūru. 

 
Tas ir alternatīvs nosaukums, ko lieto, lai aprakstītu dažu veidu specifiskos konteinerus, proti, 
platformas konteinerus un uz platformas balstītus konteinerus ar nepilnu virsbūvi. 

 

B.II.B-10 Palete 

Pacelta platforma, kas paredzēta kravas pacelšanas un sakraušanas atvieglošanai.  
 

Paletes parasti izgatavo no koka, un tām ir standarta izmēri: 
1000mm X 1200mm (ISO) un 800mm X 1200mm (CEN). 

 

B.II.B-11 Riteņu būris, riteņu konteiners, riteņu palete 

Neliels, viens otram virsū nekraujams, parasti kastveida bloks uz riteņiem, kas paredzēts 
kravas iekraušanas un izkraušanas atvieglošanai.  
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B.III UZŅĒMUMI, SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN NODARBINĀTĪBA 

B.III-01 Transporta pakalpojumi kā noma vai atlīdzība 

Pārvadājumi kā atlīdzība personām vai par precēm. 
 

B.III-02 Pašu apmaksāts transports 

Transports, kas nav nomāts vai paredzēts kā atlīdzība. 
 

Šāds transporta pakalpojums ir uzņēmuma paša darbinieku vai kravu pārvietošana bez 
saistības ar kādu finansiālu darījumu. Lai gan šādu transporta pakalpojumu var izmantot 
atsevišķas personas, tas nav ieskaitāms šajā kategorijā. 

 

B.III-03 Uzņēmums 

Institucionāla vienība vai tādu vienību vismazākais apvienojums, kas ietver un tieši vai netieši 
regulē visas vajadzīgās funkcijas, lai veiktu savas ražošanas darbības. 

 
Prasības attiecībā uz uzņēmumu ir tādas, ka tam ir viens īpašnieks vai viena vadība. 
Uzņēmums tomēr var būt heterogēns attiecībā uz savu saimniecisko darbību, kā arī 
novietojumu. 

 

B.III-04 Autoceļu transporta uzņēmums 

 
Uzņēmums, kurš vienā vai vairākās vietās veic darbības autoceļu transporta pakalpojumu 
sniegšanai, izmantojot ceļu transportlīdzekļus, un kura galvenā darbība saskaņā ar pievienoto 
vērtību ir autopārvadājumi. 

 
Saskaņā ar darbības klasifikāciju ietver tālāk minētās kategorijas: 

 
- ISIC/4. red.1: 49. nodaļa, 492. klase – Cits sauszemes transports 
 - 4921 klase – Pilsētas vai piepilsētas pasažieru sauszemes transports  
 - 4922 klase – Cits pasažieru sauszemes transports 
 - 4923 klase – Kravas pārvadājumi pa autoceļiem 
 
- NACE/2. red.2: 49. nodaļa, 49.3 klase – Cits sauszemes pasažieru transports 
 - 49.31 klase – Pilsētas, piepilsētas vai metropoles teritorijas pasažieru sauszemes 

transports 
 - 49.32 klase – Taksometru darbība  
 - 49.39 klase – Cits pasažieru sauszemes transports 
 
- NACE/2. red.: 49. nodaļa, 49.4 klase – Kravas pārvadājumi pa autoceļiem 
 - 49.41 klase – Kravas pārvadājumi pa autoceļiem 
 - 49.42 klase – Pārcelšanās pakalpojumi 
 
Tiek ņemti vērā pat tie uzņēmumi, kam nav algotu darbinieku. Ir jāņem vērā tikai tādas 
vienības, kuras faktiski veic kādu darbību atskaites periodā. Izslēgtas tiek “snaudošas” 
vienības vai tādas, kuras vēl nav sākušas savu darbību. 

B.III-05 Pasažieru autopārvadājumu uzņēmums 

Autotransporta uzņēmums, kurš piedāvā un veic viena vai vairāku personu (pasažieru) 
pārvadāšanas pakalpojumus, neskaitot autovadītāju, un kura galvenā darbība autotransporta 
jomā saskaņā ar pievienoto vērtību ir pasažieru autopārvadājumi. 

                                                
1 ISIC 4. red. – Visu saimniecisko darbību starptautisko standartu industriālā klasifikācija, [International Standard Industrial Classification of All 

Economic Activities], ANO Statistikas daļa. 
2 NACE 2. red. – Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienās [Statistical Classification of Economic Activities in the European 

Communities], Oficiālais Vēstnesis Nr. L 393/1, 30.12.2006. 
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B.III-06 Autoceļu kravas pārvadājumu uzņēmums 

Autotransporta uzņēmums, kurš piedāvā un veic kravu pārvadāšanas pakalpojumus un kura 
galvenā darbība autoceļu transporta jomā saskaņā ar pievienoto vērtību ir kravas 
autopārvadājumi. 

 

B.III-07 Pilsētas pasažieru autopārvadājumu uzņēmums 

Pasažieru autopārvadājumu uzņēmums, kurš pēc grafika vai bez grafika veic pilsētas, 
metropoles vai līdzīgas teritorijas transporta pakalpojumus vienas vai vairāku apbūves teritoriju 
robežās un kura galvenā darbība pasažieru autopārvadājumu jomā saskaņā ar pievienoto 
vērtību ir pilsētas pasažieru autopārvadājumi. 

 

B.III-08 Valsts autotransporta uzņēmums  

Autotransporta uzņēmums, kurš galvenokārt (ar vairāk nekā 50% kapitāla) pieder valstij vai 
valsts iestādēm un to uzņēmumiem. 

 

B.III-09 Nodarbinātība 

Vidējais skaits personu, kas konkrētā periodā strādā autoceļu transporta uzņēmumā (ieskaitot 
strādājošus īpašniekus, regulāri uzņēmumā strādājošus partnerus un bez atlīdzības 
strādājošus ģimenes locekļus), kā arī personas, kuras strādā ārpus uzņēmuma, bet kuras tam 
pieder un tiešā veidā saņem no tā samaksu. 

 
Darbiniekus var iedalīt kategorijās: 
 
a) autovadītāji, 
b) automehāniķi, 
c) noliktavu darbinieki, 
d) autoparka vadības darbinieki, 
e) citi biroja darbinieki. 
 

B.III-10 Apgrozījums 

Kopējā maksājamā summa, ko autoceļu transporta uzņēmums pieprasījis aplūkojamā periodā. 
Šī summa atbilst trešai personai sniegto pakalpojumu un piegādāto preču tirgus cenām. 
Apgrozījumā ieskaita “citus darbības izdevumus”, piemēram, ieņēmumus no koncesijām, 
franšīzes līgumiem, patentiem, firmas zīmēm un līdzīgas vērtības. Apgrozījums ietver visas 
nodevas un nodokļus par precēm vai pakalpojumiem, ko pieprasa uzņēmums, izņemot PVN, 
ko uzņēmums saviem klientiem pieprasa maksāt tiešā veidā. Apgrozījumā ieskaita visus 
pārējos klientiem pieprasītos maksājumus. Cenu samazinājumi, atvieglojumi un atlaides ir 
jāatskaita, bet nav jāatskaita skaidrās naudas atlaides. 
 
Apgrozījums ietver tikai parastās darbības, tādēļ neietver pamatlīdzekļu pārdošanu. Izslēgtas 
tiek arī darbības subsīdijas, kas saņemtas no valsts iestādēm. 

B.III-11 Izdevumi par ceļu ieguldījumiem 

Izdevumi par jaunu ceļu būvēšanu un esošo ceļu paplašināšanu, tostarp rekonstrukciju, 
atjaunošanu un lielākiem remontdarbiem. 

 

B.III-12 Transportlīdzekļu ieguldījumu izdevumi 

Izdevumi par ceļu transportlīdzekļu pirkšanu. 
 



B. AUTOTRANSPORTS 
 

- 52 - 

B.III-13 Ceļu uzturēšanas izdevumi 

Izdevumi par ceļu uzturēšanu ekspluatējamā stāvoklī. 
 

Ietver virskārtas uzturēšanu, bedrīšu lāpīšanu un plānveida remontus (darbus sakarā ar 
brauktuves nodilumkārtas atjaunošanu, nomalēm utt.) 

 

B.III-14 Izdevumi par ceļu transportlīdzekļu uzturēšanu 

Izdevumi par ceļu transportlīdzekļu uzturēšanu darba kārtībā. 
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B.IV SATIKSME 

B.IV-01 Ceļu satiksme 

Transportlīdzekļa jebkura pārvietošanās konkrētā ceļu tīklā. 
 
Ja ceļa transportlīdzekli ved ar citu transportlīdzekli, ņem vērā tikai vedošā transportlīdzekļa 
pārvietošanos (aktīvo režīmu). 

 

B.IV-02 Ceļu satiksme valsts teritorijā 

Ceļu transportlīdzekļu pārvietošanās valsts teritorijā neatkarīgi no tā, kurā valstī šie 
transportlīdzekļi ir reģistrēti. 

 

B.IV-03 Tukšu ceļu transportlīdzekļa pārvietošanās 

Ceļu transportlīdzekļa pārvietošanās, ja tā vedamās kravas bruto-bruto svars, ieskaitot iekārtu, 
piemēram, konteineru, maināmo kravas nodalījumu vai palešu svaru, ir vienāds ar nulli. Tūristu 
tālsatiksmes autobusu, autobusu, trolejbusu un tramvaju pārvietošanās bez pasažieriem. 

 
Ceļu transportlīdzekļa pārvietošanās, ja tas ved tukšas iekārtas, piemēram, konteinerus, 
apmaināmos kravas nodalījumus vai paletes, nav uzskatāms par tukšu braucienu. 

 

B.IV-04 Pilsētas ceļu satiksme 

Satiksme, ko veido ceļu transportlīdzekļi pilsētas teritorijā. 
 
Caurbraucošas satiksmes daļas, kas ietver relatīvi īsu braucienu pa pilsētas ceļiem, 
nepieskaita pilsētas satiksmei. 

 

B.IV-05 Ceļu satiksme apbūvētās teritorijās 

Ceļu satiksme apbūvētu teritoriju robežās. 
 

B.IV-06 Ceļu transportlīdzekļa brauciens 

Ceļu transportlīdzekļa pārvietošanās no konkrēta sākumpunkta līdz konkrētam galapunktam. 
 

Braucienu var sadalīt vairākos posmos vai pakāpēs. 
 

B.IV-07 Transportlīdzekļa kilometrs 

Mērvienība, kas parāda ceļu transportlīdzekļa pārvietošanos viena kilometra robežās. 
 

Jāņem vērā reāli nobrauktais attālums. Šis attālums ietver arī tukšu autotransportlīdzekļu 
pārvietošanos. Iekārtas, kas sastāv no vilcēja un puspiekabes vai no kravas automašīnas un 
piekabes, uzskata par vienu transportlīdzekli. 

  

B.IV-08 Ceļu transportlīdzekļa iebraukšana valstī 

Jebkurš transportlīdzeklis, noslogots vai tukšs, kurš ir iebraucis valstī, izmantojot ceļu. 
 

Ja autotransportlīdzeklis iebrauc valstī, izmantojot cita veida transportu, par valstī iebraukušu 
uzskata tikai aktīvā režīma transportlīdzekli. 
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B.IV-09 Ceļu transportlīdzekļa izbraukšana no valsts 

Jebkurš autotransportlīdzeklis, noslogots vai tukšs, kurš atstāj valsti, izmantojot ceļu. 
 

Ja autotransportlīdzeklis atstāj valsti, izmantojot cita veida transportu, par valsti atstājušu 
uzskata tikai aktīvā režīma transportlīdzekli. 

 

B.IV-10 Ceļu transportlīdzekļa tranzīts 

Jebkurš autotransportlīdzeklis, noslogots vai tukšs, kurš iebrauc valstī vai to atstāj valsts 
dažādos punktos ar jebkāda veida transportu, ja vien kopējais brauciens valsts robežās notiek, 
izmantojot ceļu, un valstī nenotiek iekraušana vai izkraušana. 

 
Ietver autotransportlīdzekļus, kas tiek piekrauti/izkrauti uz šīs valsts robežas uz cita veida 
transportu vai no cita veida transporta. 

 

B.IV-11 Gada vidējā diennakts satiksmes plūsma 

Transportlīdzekļu vidējā plūsma, kas izbrauc caur konkrētu skaitīšanas punktu ceļu tīklā.  
 

Skaitīšanu var veikt manuāli vai automātiski, nepārtraukti vai izvēlētos laikposmos. 
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B.V TRANSPORTA MĒRĪJUMI 

B.V-01 Ceļu pārvadājumi 

Jebkāda kravas un/vai pasažieru pārvietošanās, izmantojot ceļu transportlīdzekli konkrētā ceļu 
tīklā. 

 
Ja ceļu transportlīdzekli ved cits transportlīdzeklis, ņem vērā tikai nesošā transportlīdzekļa 
kustību (aktīvo režīmu). 

 

B.V-02 Valsts autopārvadājumi 

Autopārvadājumi no vienas vietas uz otru (iekraušanas/iekāpšanas vietu un 
izkraušanas/izkāpšanas vietu) vienā un tajā pašā valstī neatkarīgi no tā, kurā valstī 
autotransportlīdzeklis ir reģistrēts. Tas var ietvert tranzītu caur otru valsti. 

 
Piekabes/puspiekabes atkabināšanu no autotransportlīdzekļa un piekabes/puspiekabes 
piekabināšanu citam autotransportlīdzeklim uzskata par kravas pārkraušanu 
piekabē/puspiekabē. 

 

B.V-03 Ceļu kabotāžas pārvadājumi 

Autopārvadājumi valstī, kura nav reģistrācijas valsts, ko veic ziņotājvalstī reģistrēts 
autotransportlīdzeklis. 

 

B.V-04 Starptautiskie autopārvadājumi 

Autopārvadājumi starp iekraušanas/iekāpšanas vietu vai izkraušanas/izkāpšanas vietu 
ziņotājvalstī un iekraušanas/iekāpšanas vai izkraušanas/izkāpšanas vietu citā valstī.  

 
Tādi pārvadājumi var ietvert tranzītu caur vēl vienu valsti vai vēl vairākām valstīm. 

 

B.V-05 Starpvalstu tirdzniecības autopārvadājumi 

Vienā valstī reģistrēta autotransportlīdzekļa veikti pārvadājumi starp iekraušanas/iekāpšanas 
vietu otrā valstī un izkraušanas/izkāpšanas vietu trešā valstī. 
 
Tādi pārvadājumi var ietvert tranzītu caur vēl vienu valsti vai vēl vairākām valstīm. 

 

B.V-06 Tranzīta autopārvadājumi 

Autopārvadājumi starp divām vietām valstī (iekraušanas un izkraušanas vietu), ja abas vietas 
atrodas citā valstī vai citās valstīs, ja vien kopējais brauciens valsts robežās notiek, izmantojot 
ceļu, un šajā valstī nenotiek kravas iekraušana un izkraušana. 

 
Ietver autotransportlīdzekļus, ko iekrauj/izkrauj uz šīs valsts robežas cita veida transportā vai 
no cita veida transporta. 

B.V-07 Pilsētas ceļu transports 

Transports, ko veic pa pilsētas ceļiem vai tramvaja līnijām. 
 

Par pilsētas transportu uzskata galvenokārt un vienīgi transportu, kas pārvietojas pa pilsētas 
ceļiem.  

 

B.V-08 Ceļu transportlīdzekļa pasažieris 

Jebkura persona, kura brauc ar ceļu transportlīdzekli. Vieglo automašīnu vadītāji, izņemot 
taksometru vadītājus, ir pieskaitāmi pasažieriem. Apkalpojošais personāls, kas norīkots darbā 
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autobusos, tūristu tālsatiksmes autobusos, trolejbusos, tramvajos un kravas transportlīdzekļos, 
nav pieskaitāms pasažieriem. 

 

B.V-09 Ceļu transportlīdzekļa pasažiera kilometrs 

Mērvienība, kas parāda viena pasažiera pārvešanu pa vienu ceļa kilometru. 
 

Jāņem vērā pasažiera reāli nobrauktais attālums. 
 

B.V-10 Ceļu transportlīdzekļa pasažiera brauciens 

Apvieno ar ceļa transportlīdzekli pārvadātu pasažieru iekāpšanas vietu un izkāpšanas vietu. 
 

Pasažiera tieša pārsēšanās no viena transportlīdzekļa citā tāda paša veida transportlīdzeklī 
neatkarīgi no pasākuma veida nav jāuzskata par izkāpšanu/iekāpšanu. Kad pārsēšanās laikā 
tiek izmantots cita veida transports, tas jāuzskata par izkāpšanu no transportlīdzekļa, kam pēc 
tam seko iekāpšana citā transportlīdzeklī.  

B.V-11 Sabiedriskais ceļu transports 

Sabiedriskais ceļu transports ietver pakalpojumu pasažieru pārvadāšanai ar autobusu vai 
tramvaju saskaņā ar noteiktu grafiku, ko veic valsts vai privāts uzņēmums. 

B.V-12 Ceļu transportlīdzekļa pasažiera brauciens ar sabiedrisko ceļu transportu 

Apvieno ar autobusu vai tramvaju vestu pasažieru iekāpšanas vietu un izkāpšanas vietu. 
 

Pasažiera tieša pārsēšanās no viena transportlīdzekļa citā tāda paša veida transportlīdzeklī 
neatkarīgi no pasākuma veida nav jāuzskata par izkāpšanu/iekāpšanu. Kad pārsēšanās laikā 
tiek izmantots cita veida transports, tas jāuzskata par izkāpšanu no transportlīdzekļa, kam pēc 
tam seko iekāpšana citā transportlīdzeklī.  

 

B.V-13 Ceļu transportlīdzekļa pasažieris, kurš iekāpj sabiedriskā ceļu transportlīdzeklī 

Pasažieris, kurš iekāpj ceļu transportlīdzeklī, lai ar to brauktu. 
 

Pasažiera tieša pārsēšanās no viena transportlīdzekļa citā tāda paša veida transportlīdzeklī 
neatkarīgi no pasākuma veida, ja iespējams, nav jāuzskata par izkāpšanu/iekāpšanu. Kad 
pārsēšanās laikā tiek izmantots cita veida transports, tas jāuzskata par izkāpšanu no 
transportlīdzekļa, kam pēc tam seko iekāpšana citā transportlīdzeklī.  

 

B.V-14 Ceļu transportlīdzekļa pasažieris, kurš izkāpj no sabiedriskā ceļu transportlīdzekļa 

Pasažieris, kurš izkāpj no sabiedriskā ceļu transportlīdzekļa pēc tam, kad ir ar to braucis. 
 

Pasažiera tieša pārsēšanās no viena transportlīdzekļa citā tāda paša veida transportlīdzeklī 
neatkarīgi no pasākuma veida, ja iespējams, nav jāuzskata par izkāpšanu/iekāpšanu. Kad 
pārsēšanās laikā tiek izmantots cita veida transports, tas jāuzskata par izkāpšanu no 
transportlīdzekļa, kam pēc tam seko iekāpšana citā transportlīdzeklī. 

 

B.V-15 Ceļu transportlīdzekļa pasažieru transporta savienojums 

Apvieno pasažieru iekāpšanas vietu un izkāpšanas vietu, ja pasažieri brauc pa ceļu jebkurā 
maršrutā.  

 
Vietas nosaka, izmantojot starptautiskās klasifikācijas sistēmas, piemēram, NUTS (Statistisko 
teritoriālo vienību klasifikatoru – EK Statistikas birojs). 

B.V-16 Iekāpšanas vieta 

Ņem vērā vietu, kurā pasažieris ir iekāpis ceļa transportlīdzeklī, lai ar to brauktu. 
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Pasažiera tieša pārsēšanās no viena transportlīdzekļa citā tāda paša veida transportlīdzeklī 
neatkarīgi no pasākuma veida, ja iespējams, nav jāuzskata par izkāpšanu/iekāpšanu. Kad 
pārsēšanās laikā tiek izmantots cita veida transports, tas jāuzskata par izkāpšanu no 
transportlīdzekļa, kam pēc tam seko iekāpšana citā transportlīdzeklī. 

 

B.V-17 Izkāpšanas vieta 

Ņem vērā vietu, kurā pasažieris ir izkāpis no ceļu transportlīdzekļa pēc tam, kad ir ar to 
braucis. 

 
Pasažiera tieša pārsēšanās no viena transportlīdzekļa citā tāda paša veida transportlīdzeklī 
neatkarīgi no pasākuma veida, ja iespējams, nav jāuzskata par izkāpšanu /iekāpšanu. Kad 
pārsēšanās laikā tiek izmantots cita veida transports, tas jāuzskata par izkāpšanu no 
transportlīdzekļa, kam pēc tam seko iekāpšana citā transportlīdzeklī. 

 

B.V-18 Pa ceļiem pārvadāta krava  

Jebkura krava, ko pa ceļu pārvieto kravas autotransportlīdzekļi. 
 

Ietver visu iesaiņojumu un aprīkojumu, piemēram, konteinerus, apmaināmos kravas 
nodalījumus un paletes. 

 

B.V-19 Kravas bruto-bruto svars 

Vedamās kravas kopējais svars, viss iesaiņojuma un transporta iekārtas (piemēram, kravas 
konteineru, apmaināmo kravas nodalījumu un palešu) taras svars. 

 

B.V-20 Kravas bruto svars 

Vedamās kravas kopējais svars, tostarp iesaiņojums, bet izņemot transporta iekārtas 
(piemēram, kravas konteineru, apmaināmo kravas nodalījumu un palešu) taras svaru. 

 

B.V-21 Taras svars  

Transporta iekārtas (piemēram, kravas konteineru, apmaināmo kravas nodalījumu un palešu) 
svars pirms jebkādas kravas iekraušanas. 

 

B.V-22 Ceļa tonnkilometrs 

Kravas pārvadājumu mērvienība, kas parāda vienas tonnas kravas pārvadājumu pa vienu ceļa 
kilometru. 

 
Jāņem vērā faktiski nobrauktais attālums. 

 

B.V-23 Ceļa TEU kilometrs  

Konteineru pārvadājumu mērvienība, kas parāda vienas 20 pēdu ekvivalentas iekārtas (TEU) 
pārvadājumu pa vienu ceļa kilometru. 

 
Jāņem vērā faktiski nobrauktais attālums. 

 

B.V-24 Pārvadājamo preču veidi 

Pārvadājamās preces var klasificēt saskaņā ar to tipu. 
 

Klasifikācijas shēmu paraugi ir NST 2007 (Standarta kravu nomenklatūra transporta statistikā), 
kas aizstāj CSTE nomenklatūru (Preču klasifikāciju transporta statistikā Eiropā − ANO Eiropas 



B. AUTOTRANSPORTS 
 

- 58 - 

ekonomikas komisija − UNECE) un NST/R nomenklatūra (Standarta preču nomenklatūra 
transporta statistikā /pārskatītā redakcija – EK Statistikas birojs). 

 

B.V-25 Pārvadājamo kravu veidi 

Pārvadājumu kravas var klasificēt saskaņā ar UNECE – Kravu, iesaiņojuma un iesaiņojuma 
materiālu veidu kodiem, 21. rekomendācija, Ženēvā, 1986. gada martā. Kravu klases: 

 
- Šķidrs materiāls  
- Ciets materiāls 
- Lielais kravas konteiners 
- Cits kravas konteiners 
- Uz paletēm novietota krava 
- Stropēta krava 
- Mobilas pašgājēja iekārtas 
- Citas mobilas iekārtas 
- Citi kravu veidi 

 

B.V-26 Bīstamās kravas 

Pa ceļiem vedamo bīstamo kravu klases ir definētas ANO Rekomendācijās par bīstamu kravu 
pārvadājumiem, piecpadsmitajā pārskatītajā redakcijā, Apvienoto Nāciju Organizācija Ženēvā 
2007. gadā. 

 
- 1. klase: Sprāgstvielas 
- 2. klase: Gāzes 
- 3. klase:  Uzliesmojoši šķidrumi 
- 4. klase:  Uzliesmojošas cietas vielas; spontāni degošas vielas; vielas, kas saskarē ar 

ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes  
- 5. klase:  Oksidējošas vielas un organiskie peroksīdi 
- 6. klase:  Toksiskas un inficējošas vielas 
- 7. klase:  Radioaktīvi materiāli 
- 8. klase:  Kodīgas vielas 
- 9. klase:  Citas bīstamas vielas un priekšmeti 

 

B.V-27 Iekrautā krava  

Krava, kas ievietota ceļu transportlīdzeklī un nosūtīta piegādei pa ceļu. 
 
Pārkraušana no viena ceļu kravas transportlīdzekļa citā vai ceļu vilcējiekārtas maiņa ir 
uzskatāma par iekraušanu pēc izkraušanas. 

B.V-28 Izkrautā krava  

Krava, kas noņemta no ceļu transportlīdzekļa pēc tās pārvešanas pa ceļu.  
 

Pārkraušana no viena ceļu kravas transportlīdzekļa citā vai ceļu vilcējiekārtas maiņa ir 
uzskatāma par izkraušanu pirms pārkraušanas. 

 

B.V-29 No valsts pa ceļu izvesta krava (kas nav ceļu tranzīta krava) 

Krava, kas pēc iekraušanas ceļu transportlīdzeklī valstī ir atstājusi šo valsti pa ceļu un ir 
izkrauta citā valstī. 

B.V-30 Pa ceļu valstī ievesta krava (kas nav ceļu tranzīta krava) 

Krava, kas pēc iekraušanas ceļu transportlīdzeklī citā valstī ir pa ceļu ienākusi valstī un tajā 
izkrauta. 
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B.V-31 Ceļu tranzīta krava 

Krava, kas ienākusi valstī pa ceļu un atstājusi šo valsti pa ceļu punktā, kas atšķiras no tās 
ienākšanas punkta, pēc tam, kad krava ir izvesta cauri valstij tajā pašā kravas 
autotransportlīdzeklī. 

 
Pārkraušana no viena ceļu kravas transportlīdzekļa citā vai ceļu vilcējiekārtas maiņa ir 
uzskatāma par iekraušanu/izkraušanu. 

 

B.V-32 Kravas autopārvadājumu savienojums 

Apvieno pa ceļu vestas kravas iekraušanas vietu un izkraušanas vietu neatkarīgi no maršruta. 
 
Vietas nosaka, izmantojot starptautiskās klasifikācijas sistēmas, piemēram, NUTS (Statistisko 
teritoriālo vienību klasifikatoru – EK Statistikas birojs). 

 

B.V-33 Iekraušanas vieta 

Kā iekraušanas vietu ņem vērā vietu, kurā krava ir iekrauta kravas autotransportlīdzeklī vai 
kurā ir mainīta ceļu vilcējiekārta. 

 

B.V-34 Izkraušanas vieta 

Kā izkraušanas vietu ņem vērā vietu, kurā krava ir izkrauta no kravas autotransportlīdzekļa vai 
kurā ir mainīta ceļu vilcējiekārta. 

 

B.V-35 Transportlīdzekļa ietilpības izmantošana 

Transportlīdzekļa ietilpības izmantošanas rādītājs. 
 

Šādus rādītājus var aprēķināt kā faktiski pārvadātās kravas daudzumu vai pasažieru skaitu, 
kas izteikts procentos no transportlīdzekļa ietilpības, mērot tā svaru, tilpumu, kravas 
nodalījuma platību vai nosakot atļauto pasažieru sēdvietu vai stāvvietu skaitu (kā definēts 
B.II.A-20, B.II.A-35 un B.II.A-36).  
 
Ņemot vērā pārvadājuma attālumu un pakāpenisko izkraušanu/izkāpšanu brauciena laikā, var 
aprēķināt alternatīvu rādītāju kā pārvadājuma faktisko izpildi procentos no maksimālās 
iespējamās pārvadājuma izpildes reālos braucienos. 
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B.VI ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ  

B.VI-01 Enerģijas patēriņš autotransportā 

Galīgais enerģijas daudzums, ko patērē autotransportlīdzekļi. 
 

Ietver enerģiju, ko izmanto transportlīdzekļa kustībai un pacelšanas operācijām ar tajā 
iebūvētu pacēlāju, apgaismošanai, sildīšanai un citu veidu labiekārtojumiem transportlīdzeklī. 
Ietver arī galīgo enerģijas daudzumu, ko patērē nenoslogoti ceļu transportlīdzekļi. 

 

B.VI-02 Naftas ekvivalenta tonna (TOE) 

Enerģijas patēriņa mērvienība: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
 

Konvertēšanas koeficienti, ko pieņēmusi Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA) 
1991. gadam: 
- Dzinēju benzīns  1,070 
- Gāze/dīzeļdegviela  1,035 
- Mazuts   0,960 
- Sašķidrinātā naftas gāze 1,130 
- Dabasgāze  0,917 

 
Elektrībai IEA izmanto konversijas koeficientu TWh = 0,086 Mtoe. 

 

B.VI-03 Džouls 

Enerģijas patēriņa mērvienība: 
1 teradžouls = 1012 džouli = 2,78 x 105 kWh) 
1 teradžouls = 23,88459 TOE. 

 

B.VI-04 Dzinēju benzīns 

Viegls naftas ogļūdeņražu produkts, ko lieto iekšdedzes dzinējos, izņemot aviācijas dzinējus. 
 

Dzinēju benzīnu destilē no 35°C līdz 215°C temperatūrā un izmanto kā degvielu uz zemes 
bāzētiem dzirksteļaizdedzes dzinējiem. Dzinēju benzīnā var būt piedevas, skābekļa 
savienojumi un oktāna skaitļa palielinātāji, ieskaitot tādus svina savienojumus kā TEL 
(tetraetilsvins) un TML (tetrametilsvins). 

 
Kaloritāte:44,8 TJ/1 000 t. 

 

B.VI-05 Gāze/dīzeļdegviela (destilēta kurtuvju nafta) 

Naftas produkts, kas iegūts no zemākās frakcijas, destilējot jēlnaftu atmosfēras spiedienā. 
 

Gāze/dīzeļdegviela ietver smagās gāzes degvielas, ko iegūst, vakuumā atkārtoti destilējot 
atlikumu, kas paliek pēc destilēšanas atmosfēras spiedienā. Gāzi/dīzeļdegvielu destilē 200°C 
līdz 380°C, bet mazāk par 65 % no visa apjoma destilē 250°C, ieskaitot zudumus, un vismaz 
80 % 350°C. Aizdegšanās punkts vienmēr ir virs 50°C, un produktu blīvums ir lielāks par 0,81. 
Smagos naftas produktus, ko iegūst sajaucot, sakopo ar gāzveida naftas produktiem, 
nodrošinot, ka to kinemātiskā viskozitāte 40°C nepārsniedz 25 cSt . 

 
Kaloritāte: 43,3 TJ/1 000 t. 



B. AUTOTRANSPORTS 
 

- 61 - 

B.VI-06 Sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) 

Parafīnu rindas vieglie ogļūdeņraži, ko atvasina vienīgi jēlnaftas destilācijas procesā. 
 
Sašķidrinātās naftas gāzes ir propāns un butāns vai šo abu ogļūdeņražu maisījums. Tās var 
sašķidrināt zemā (5-10 atmosfēru) spiedienā. Šķidrā stāvoklī un 38°C temperatūrā to relatīvais 
tvaiku spiediens ir ne lielāks par 24,5 bāriem. Īpatnējais svars ir no 0,50 līdz 0,58. 

 

B.VI-07 Dabasgāzes šķidrumi (NGL) 

Šķidrie vai sašķidrinātie ogļūdeņraži, ko iegūst no dabasgāzes, to attīrot un stabilizējot. Šo 
produktu raksturojums ir dažāds, sākot ar etānu, butānu, propānu un beidzot ar naftas 
smagajām frakcijām. Dabasgāzes šķidrumus destilē kopā ar jēlnaftu naftas pārstrādes 
rūpnīcās, sajauc ar rafinētiem naftas produktiem vai izmanto tiešā veidā atkarībā no to 
raksturojuma. 

 

B.VI-08 Elektroenerģija 

Enerģija, ko iegūst hidroelektrostacijās, ģeotermiskās stacijās, atomstacijās un parastajās 
termoelektrostacijās, izņemot pārsūknēšanas stacijās iegūto enerģiju, un ko mēra saskaņā ar 
elektroenerģijas kaloritāti (3,6 TJ/GWh). 

 
Pārsūknēšanas stacija ir spēkstacija ar rezervuāru, kuru piepilda ar sūkņu darbināšanu. 
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B.VII CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMI 

B.VII-01 Ceļu satiksmes negadījums ar cietušajiem 

Jebkurš ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis, braucot pa 
koplietošanas vai privātu ceļu, kuru sabiedrībai ir tiesības izmantot, kā rezultātā vismaz viena 
persona ir ievainota vai gājusi bojā.  

 
Pašnāvība vai pašnāvības mēģinājums nav ceļu satiksmes negadījums, bet ir negadījums, ko 
radījusi tīša rīcība, lai sevi nāvīgi ievainotu. Tomēr, ja pašnāvības vai pašnāvības mēģinājuma 
rezultātā ir cietis cits ceļu satiksmes dalībnieks, tad šādu gadījumu uzskata par ceļu satiksmes 
negadījumu ar cietušajiem. 
 
Ietver negadījumus, kad saduras ceļu transportlīdzekļi, ceļu transportlīdzekļi un gājēji, kad ceļu 
transportlīdzekļi saduras ar dzīvniekiem vai nekustīgiem šķēršļiem vai vienu pašu ceļu 
transportlīdzekli. Ietver ceļu transportlīdzekļa sadursmi ar sliežu transportlīdzekli. Vairāku 
transportlīdzekļu sadursmi uzskata par vienu ceļu satiksmes negadījumu, ja pirmajai 
sadursmei ļoti īsā laikā seko vēl citas sadursmes. Ceļu satiksmes negadījums ar cietušajiem 
nav noticis, ja negadījumā ir radušies tikai materiāli zaudējumi. 

 
Terora akti šajā grupā nav ietverti. 

 

B.VII-02 Ceļu satiksmes negadījums ar bojāgājušiem 

Jebkurš ceļu satiksmes negadījums ar cietušajiem, ja rezultātā kāda persona ir nogalināta.  
 

B.VII-03 Ceļu satiksmes negadījums bez bojāgājušiem 

Jebkurš ceļu satiksmes negadījums ar cietušajiem, kas nav negadījums ar bojāgājušiem. 
 

B.VII-04 Cietušais 

Jebkura persona, kas nogalināta vai ievainota ceļu satiksmes gadījumā ar cietušajiem. 
 

B.VII-05 Bojāgājušais 

Jebkura persona, kas ceļu satiksmes negadījumā ar cietušajiem ir nogalināta uzreiz vai ir 
mirusi 30 dienu laikā tāda negadījuma rezultātā, kas nav bijusi pašnāvība. 

 
Par bojāgājušo netiek uzskatīta persona, ja kompetenta iestāde ir paziņojusi, ka nāves cēlonis 
ir pašnāvība, t. i., tīša rīcība, lai sevi nāvīgi ievainotu. Valstis, kuras nepiemēro 30 dienu 
slieksni, nosaka konversijas koeficientus, lai būtu iespējams salīdzinājums, pamatojoties uz 
definēto 30 dienu periodu. 

 

B.VII-06 Ievainota persona 

Jebkura persona, kura ceļu satiksmes gadījumā ar cietušajiem nav tūlīt gājusi bojā vai nav 
mirusi 30 dienu laikā pēc šāda negadījuma, bet ir guvusi ievainojumu, kura dēļ parastos 
gadījumos ir vajadzīga medicīniskā palīdzība, izņemot pašnāvības mēģinājumus. 

 
Personas ar vieglākiem ievainojumiem, piemēram, nelielām grieztām brūcēm vai sasitumiem, 
parasti netiek reģistrētas kā ievainotie. 
 
Neietver cietušu personu, ja kompetentā iestāde paziņo, ka persona ir cietusi sava pašnāvības 
mēģinājuma rezultātā, t. i., ir tīši rīkojusies, lai gūtu ievainojumu, kā rezultātā ir radies 
ievainojums, bet ne nāve. 
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B.VII-07 Nopietni cietusi persona 

Jebkura cietusi persona, kas hospitalizēta ilgāk nekā 24 stundas. 
 

B.VII-08 Viegli cietusi persona 

Jebkura cietusī persona, izņemot bojāgājušos un smagi cietušos. 
 

Personas ar vieglākiem ievainojumiem, piemēram, nelielām grieztām brūcēm vai sasitumiem, 
parasti netiek reģistrētas kā cietušie. 

 

B.VII-09 Autovadītājs, kas iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā ar cietušajiem 

Jebkura persona, kura iesaistīta ceļu satiksmes negadījumā ar cietušajiem un kura ir vadījusi 
ceļu transportlīdzekli negadījuma laikā. 

 

B.VII-10 Pasažieris, kas iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā ar cietušajiem 

Jebkura persona, kura iesaistīta ceļu satiksmes negadījumā ar cietušajiem, kura nav 
autovadītājs un kura ir atradusies ceļu transportlīdzeklī vai uz tā, vai kāpusi iekšā vai ārā no 
ceļu transportlīdzekļa. 

 

B.VII-11 Gājējs, kas iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā ar cietušajiem 

Jebkura persona, kura iesaistīta ceļu satiksmes negadījumā ar cietušajiem un kura nav 
pasažieris vai autovadītājs, kā definēts iepriekš. 

 
Ietver personas, kas atrodas bērna ratiņos, invalīda krēslā vai citā mazā transportlīdzeklī bez 
riteņiem, kā arī personas, kas to stumj vai velk. Ietver arī personas, kuras stumj velosipēdu vai 
līdzīgu transportlīdzekli, mopēdu, brauc ar skrituļslidām, slēpo vai izmanto citu līdzīgu ierīci. 

 

B.VII-12 Ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts ceļu transportlīdzeklis un gājējs  

Jebkurš ceļu satiksmes negadījums ar cietušajiem, kurā iesaistīts viens vai vairāki ceļu 
satiksmes līdzekļi un viens vai vairāki gājēji. 

 
Ietver ceļu satiksmes negadījumus neatkarīgi no tā, vai pasažieris ir iesaistīts negadījuma 
pirmajā vai vēlākā posmā, un no tā, vai gājējs ir cietis vai gājis bojā uz ceļa vai ārpus ceļa. 

 

B.VII-13 Viena transportlīdzekļa ceļu satiksmes negadījums 

Jebkurš ceļu satiksmes negadījums ar cietušajiem, kurā ir iesaistīts tikai viens ceļu 
transportlīdzeklis. 
 
Ietver ceļu satiksmes negadījumus, kad transportlīdzeklis, cenšoties izvairīties no sadursmes, 
noslīd no ceļa, vai ceļu satiksmes negadījumus, saduroties ar šķērsli vai dzīvniekiem uz ceļa. 
Neietver sadursmes ar gājējiem un novietotiem transportlīdzekļiem. 

 

B.VII-14 Vairāku transportlīdzekļu ceļu satiksmes negadījums 

Jebkurš ceļu satiksmes negadījums ar cietušajiem, kurā iesaistīti divi vai vairāki ceļu 
transportlīdzekļi. 
 
Ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, kurā iesaistīti divi vai vairāki ceļu transportlīdzekļi, ir 
šādi. 

 
a) Aizmugures sadursme: sadursme ar citu transportlīdzekli, kurš izmanto to pašu 

brauktuves joslu un pārvietojas tajā pašā virzienā, samazinot ātrumu vai īslaicīgi 
apstājoties. 
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Neietver sadursmes ar novietotiem transportlīdzekļiem. 

 
b) Priekšdaļas sadursme: sadursme ar citu transportlīdzekli, kurš izmanto to pašu 

brauktuves joslu un pārvietojas pretējā virzienā, samazinot ātrumu vai īslaicīgi apstājoties. 
 

Neietver sadursmes ar novietotiem transportlīdzekļiem. 
 
c) Sadursme šķērsojumā vai pagriezienā: sadursme ar citu transportlīdzekli, kurš 

pārvietojas sānvirzienā, lai šķērsotu ceļu, nobrauktu no ceļa vai uz tā uzbrauktu. 
 

Neietver sadursmes ar transportlīdzekļiem, kuri apstājušies un gaida iespēju pagriezties, 
kas būtu klasificējamas, kā minēts a) vai b) punktā. 

 
d) Citas sadursmes, tostarp sadursmes ar novietotiem transportlīdzekļiem: sadursme, 

pārvietojoties līdzās, apdzenot vai mainot joslu; sadursme ar transportlīdzekli, kurš 
novietots vai apstājies brauktuves malā, ceļa nomalē, iezīmētā stāvēšanas vietā, uz gājēju 
celiņa vai stāvlaukumā utt. 

 
B-VII-14. d) ietver visas sadursmes, kuras nav ietvertas a), b) un c) punktā. Vērā ņemams 
elements, klasificējot transportlīdzekļu sadursmes ceļu satiksmes negadījumā, ir pirmā 
sadursme uz brauktuves vai pirmais mehāniskais trieciens pa transportlīdzekli.  

 

B.VII-15 Ceļu satiksmes negadījums, ja konstatēts, ka autovadītājs ir alkohola reibumā, 
narkotiku vai zāļu iespaidā 

Jebkurš ceļu satiksmes negadījums ar cietušajiem, ja ir konstatēts, ka vismaz viens 
autovadītājs ir alkohola reibumā, narkotiku vai zāļu iespaidā, kas traucē transportlīdzekļa 
vadīšanas spēju, saskaņā ar valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem. 

 

B.VII-16 Dienasgaisma 

Saskaņā ar policijas vai citu iestāžu ziņojumu. 
 

B.VII-17 Tumsa 

Saskaņā ar policijas vai citu iestāžu ziņojumu. 

B.VII-18 Pustumsa (vai nezināmi apstākļi) 

Saskaņā ar policijas vai citu iestāžu ziņojumu.  
 

Cita kategorija, kas ietver gadījumus, kad dienasgaisma ir bijusi ļoti vāja vai kad nav 
informācijas par gaismas apstākļiem. 

 

B.VII-19 Sausa ceļa virsma 

Ceļa virsma, ko neklāj ūdens, sniegs, ledus vai citas vielas. 
 

B.VII-20 Citāda ceļa virsma 

Jebkāda ceļa virsma, kas nav sausa ceļa virsma. 
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C.I INFRASTRUKTŪRA 

C.I-01 Ūdensceļš  

Upe, kanāls, ezers vai cita ūdenstilpne, kura dabīgu vai cilvēka veidotu iezīmju dēļ ir 
piemērota kuģošanai. 

 
Jūrai līdzīgi ūdensceļi (ūdensceļi, kurus ziņotājvalsts ir izraudzījusi kā piemērotus 
kuģošanai galvenokārt jūras – iekšējo ūdensceļu kuģiem) tiek iekļauti. Ūdensceļi ietver 
arī upju grīvas; par robežu kalpo jūrai tuvākais punkts, kurā upes platums bēguma 
apstākļos ir mazāks par 3 km, bet paisuma apstākļos – mazāks par 5 km. 

 

C.I-02 Kuģojams iekšzemes ūdensceļš 

Ūdenstilpne, kas nav jūras daļa un kura dabīgu vai cilvēka veidotu iezīmju dēļ ir 
piemērota kuģošanai galvenokārt iekšējo ūdensceļu kuģiem. Šis termins attiecas uz 
kuģojamām upēm, ezeriem, kanāliem un grīvām. 
 
Upju un kanālu garumu mēra pa kanāla vidu. Ezeru un lagūnu garumu mēra pa īsāko 
kuģojamo maršrutu starp vistālāk esošajiem punktiem, starp kuriem tiek veiktas 
pārvadājumu operācijas. Par iekšējo ūdensceļu, kas veido kopīgu robežu starp divām 
valstīm, ziņo abas šīs valstis. 
 

C.I-03 Kuģojama upe 

Dabisks ūdensceļš, kurš atvērts kuģošanai, neatkarīgi no tā, vai tas ir bijis pilnveidots 
šim nolūkam. 
 

C.I-04 Kuģojams ezers 

Dabiska ūdenstilpne, atvērta kuģošanai. 
 

Lagūnas (iesāļa ūdens apgabali, ko no jūras atdala piekrastes zemes strēle) tiek 
iekļautas. 
 

C.I-05 Kuģojams kanāls 

Ūdensceļš, kurš izbūvēts galvenokārt kuģošanai. 
 

C.I-06 Kuģojamu iekšzemes ūdensceļu tīkls 

Visi kuģojamie iekšzemes ūdensceļi, kas konkrētajā teritorijā ir atvērti publiskai 
kuģošanai. 
 

C.I-07 Kuģojamu iekšzemes ūdensceļu kategorijas 

Ņemot vērā 1992. gada UNECE/ECMT Eiropas iekšzemes ūdensceļu klasifikāciju, 
kanālu, kuģojamu upju un ezeru dažādās kategorijas tiek definētas šādi. 
 

Pēc kuģu un stumto konvoju horizontālajiem izmēriem 
 

Klase (garums/platums) 
I līdz III Līdz 80/9 m. 
IV  80-85/9,50 m. 
V a  95-110/11,40 m. 
V b  172-175/11,40 m. 
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VI a  95-110/22,80 m. 
VI b  185-195/22,80 m. 
VI c  270-280/22,80 vai 195-200/33-34,20 m. 
VII  285/33-34,20 m un vairāk. 
 
Atsevišķos gadījumos kuģojamo iekšzemes ūdensceļu klasifikācijai var izmantot "kuģu 
kravnesību". 
 

C.I-08 Osta  

Vieta, kas iekārtota, lai kuģi var noenkuroties un iekraut vai izkraut savu kravu, vai kur 
pasažieri var uzkāpt uz kuģiem vai nokāpt no tiem, parasti tieši uz ostas mola. 

 

C.I-09 Statistikas osta 

Statistikas osta sastāv no vienas vai vairākām ostām, ko parasti kontrolē vienota ostas 
pārvalde, kura spēj reģistrēt kuģu un kravu pārvietošanu. 

  

C.I-10 UN/LOCODE 

5 zīmju kods, kurā pirmās divas zīmes ir ISO 3166 noteiktais valsts kods, bet pārējās 
trīs iegūst, izmantojot UNECE (Ženēva) 16. rekomendāciju, kā arī izmantojot EK 
Statistikas biroja kodus, kas piešķirti ostām, kuras vēl nav iekļautas ANO sistēmā. 
 

C.I-11 Ostas piestātņu garums 

Kopējais piestātņu garums metros. 
 

C.I-12 Ro-ro piestātne  

Vieta, kurā var noenkuroties Ro-ro kuģis un kurā no tā un uz to, izmantojot rampas no 
kuģa uz krastu un otrādi, var iekraut un attiecīgi izkraut transportlīdzekļus un citas 
mobilas Ro-ro vienības. 
 

C.I-13 Ostas celtņi pēc to celtspējas 

Ostā pieejamo celtņu skaits pēc to celtspējas. 
 

Celtspējas iespējamās klases var būt šādas: 
 
a) 10 tonnas vai mazāk; 
b) vairāk par 10 tonnām un līdz 20 tonnām; 
c) vairāk par 20 tonnām un līdz 40 tonnām; 
d) vairāk par 40 tonnām. 

 

C.I-14 Ostas celtņi pēc veida 

Ostā pieejamo celtņu skaits pēc to veida 
 
a) pārvietojamie konteineru celtņi; 
b) citi konteineru celtņi; 
c) pārējie celtņi. 
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C.I-15 Savienojumi ar citiem transporta veidiem 

Savienojumu ar citiem transporta veidiem pieejamība un attālums līdz tiem no ostām 
(km) 
 
a) jūras pārvadājumi; 
b) pasažieru dzelzceļa stacija; 
c) preču dzelzceļa stacija; 
d) piekļuve autoceļiem; 
e) lidosta. 
 

C.I-16 Piestātne  

Vieta, kura paredzēta tikai pasažieru iekāpšanai kuģī un izkāpšanai no tā; nav 
iekšzemes ostas sastāvdaļa. 
 

C.I-17 Slūžas 

Iekšzemes ūdensceļa būve ar vārtiem abos tā galos, kas ļauj pazemināt vai 
paaugstināt ūdens līmeni, lai šai būvei cauri varētu izvadīt kuģus. Kameru slūžas tiek 
iekļautas. 
 
Kameru slūžas ir iekārta kuģu transportēšanai starp diviem dažāda augstuma līmeņa 
ūdensceļa posmiem. 
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C.II TRANSPORTA APRĪKOJUMS  

C.II.A KUĢI 

C.II.A-01 IŪT kuģis  

Kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts preču pārvadājumiem vai pasažieru sabiedriskajiem 
pārvadājumiem un kurš pārsvarā kuģo pa kuģojamiem iekšējiem ūdensceļiem vai piekrastes 
ūdeņiem, vai ūdeņiem, kas atrodas tiem cieši blakus, vai teritorijām, kurās piemēro ostu 
noteikumus. 
 
Remontā esoši kuģi tiek iekļauti. Kuģi, kuri ir piemēroti iekšzemes kuģošanai, taču kuriem ir 
atļauta arī kuģošana jūrā (jaukta tipa jūras – iekšzemes ūdensceļu kuģi), tiek iekļauti. Šajā 
kategorijā netiek iekļauti: ostas peldlīdzekļi, ostas lihteri un ostas velkoņi, prāmji, zvejas kuģi, 
bagari, kuģi, kas veic hidrobūvniecības darbus, un kuģi, kas tiek izmantoti vienīgi kā 
noliktavas, peldošās darbnīcas, dzīvojamās laivas un izpriecu kuģi. 
 

C.II.A-02 Vietējais IŪT kuģis  

IŪT kuģis, kurš konkrētajā datumā ir reģistrēts ziņotājvalstī. 
 
Ja kādā konkrētā valstī IŪT kuģi netiek reģistrēti, vietējais IŪT kuģis ir kuģis, kas pieder 
uzņēmumam, kurš nodokļu ziņā ir šīs valsts rezidents. 
 

C.II.A-03 Ārvalstu IŪT kuģis  

IŪT kuģis, kurš konkrētajā datumā ir reģistrēts kādā citā valstī, nevis ziņotājvalstī. 
 

C.II.A-04 Upju-jūras kuģis 

Jebkurš IŪT kuģis, kurš ir paredzēts kuģošanai arī jūrā un kuram tas ir atļauts. 
 

C.II.A-05 IŪT kravas kuģis  

Kuģis ar kravnesību ne mazāku par 20 tonnām, kurš paredzēts kravu pārvadāšanai pa 
kuģojamiem iekšzemes ūdensceļiem. 
 

C.II.A-06 IŪT pasažieru kuģis 

Kuģis, kurš ir īpaši paredzēts vairāk nekā 12 maksas pasažieru pārvadāšanai pa kuģojamiem 
iekšzemes ūdensceļiem. 
 

C.II.A-07 IŪT konteineru kuģis 

Kuģis, kurš viscaur ir aprīkots ar pastāvīgām vai pārvietojamām vertikālām vadotnēm un 
paredzēts galvenokārt konteineru pārvadāšanai.  
 

C.II.A-08 Iekšzemes ūdensceļu flote 

IŪT kuģu skaits, kuri kādā konkrētā datumā ir reģistrēti kādā valstī un kurus ir atļauts izmantot 
iekšzemes ūdensceļos. 
 
Flotes izmaiņas ietver pārskatu sniedzošās valsts iekšzemes ūdensceļu flotes izmaiņas 
kopumā vai kāda konkrēta kuģu veida skaita izmaiņas, ko ir izraisījusi jaunu kuģu būve, veida 
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vai tilpības izmaiņa, iepirkumi ārzemēs vai pārdošana uz ārzemēm, nodošana lūžņos, 
neparedzēti notikumi vai pārvešana uz jūras reģistru vai no tā. 
 

C.II.A-09 Pašpiedziņas liellaiva 

Ikviens pašgājējs iekšējo ūdensceļu kravas kuģis, kas nav pašpiedziņas tankkuģis. 
 
Velkamās baržas, stumjamās baržas un stumjamās-velkamās baržas, kam ir palīgdzinējs, 
jāuzskata tikai attiecīgi par velkamajām baržām, stumjamajām baržām un stumjamajām-
velkamajām baržām. Tas, ka pašpiedziņas liellaivu var izmantot vilkšanai, nemaina tās būtību. 
 

C.II.A-10 Pašpiedziņas stūmējliellaiva 

Pašpiedziņas liellaiva, kas konstruēta vai pielāgota stumjamo vai stumjamo-velkamo baržu 
stumšanai. 
 

C.II.A-11 Velkama barža 

IŪT kravas kuģis, kas paredzēts vilkšanai un kuram nav pašam savu mehāniskās piedziņas 
līdzekļu.  
 
Tas, ka velkamai baržai var būt uzstādīts palīgdzinējs, nemaina tās būtību. 
 

C.II.A-12 Stumjama barža 

IŪT kravas kuģis, kas paredzēts stumšanai un kuram nav pašam savu mehāniskās piedziņas 
līdzekļu. 
 
Tas, ka stumjamai baržai var būt uzstādīts palīgdzinējs, nemaina tās būtību. 
 

C.II.A-13 Stumjama−velkama barža 

IŪT kravas kuģis, kas paredzēts vai nu stumšanai, vai vilkšanai un kuram nav pašam savu 
mehāniskās piedziņas līdzekļu. 
 
Tas, ka stumjamai-velkamai baržai var būt uzstādīts palīgdzinējs, nemaina tās būtību. 

 

C.II.A-14 Pašpiedziņas tankkuģis−barža 

Pašpiedziņas barža, kas paredzēta šķidrumu vai gāzu pārvadāšanai nostiprinātās tvertnēs. 
 
Tankkuģi, kas paredzēti beramu pulverveida produktu, tādu kā cements, milti, apmetums u.c., 
pārvadāšanai, netiek iekļauti, un tie ir jāuzskaita pie pašgaitas baržām. 
 

C.II.A-15 Pašgaitas stūmējtankkuģis−barža 

Pašgaitas stūmējbarža šķidrumu vai gāzu pārvadāšanai.   
 
Tankkuģi, kas paredzēti beramu pulverveida produktu, tādu kā cements, milti, apmetums u.c., 
pārvadāšanai, netiek iekļauti, un tie ir jāuzskaita pie pašgaitas baržām. 
 

C.II.A-16 Velkams tankkuģis−barža 

Velkama barža šķidrumu vai gāzu pārvadāšanai. 
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Tankkuģi, kas paredzēti beramu pulverveida produktu, tādu kā cements, milti, apmetums u.c., 
pārvadāšanai, netiek iekļauti, un tie ir jāuzskaita pie pašgaitas baržām. 

 

C.II.A-17 Stumjams tankkuģis−barža 

Stumjama barža šķidrumu vai gāzu pārvadāšanai. 
 
Tankkuģi, kas paredzēti beramu pulverveida produktu, tādu kā cements, milti, apmetums u.c., 
pārvadāšanai, netiek iekļauti, un tie ir jāuzskaita pie pašgaitas baržām. 
 

C.II.A-18 Stumjams−velkams tankkuģis barža 

Stumjama−velkama barža šķidrumu vai gāzu pārvadāšanai. 
 
Tankkuģi, kas paredzēti beramu pulverveida produktu, tādu kā cements, milti, apmetums u.c., 
pārvadāšanai, netiek iekļauti, un tie ir jāuzskaita pie pašgaitas baržām. 

C.II.A-19 Citi preču pārvadāšanas kuģi 

Jebkurš cits iekšzemes ūdensceļu kravas kuģis, kurš paredzēts preču pārvadāšanai un 
neietilpst iepriekšminētajās kategorijās. 
 

C.II.A-20 Velkonis 

Pašgaitas kuģis, kura jauda ir vismaz 37 kW un kurš paredzēts velkamo baržu, stumjamo-
velkamo baržu un plostu vilkšanai, taču nav paredzēts preču pārvadāšanai. 
 
Ostu un jūras velkoņi netiek iekļauti. 

C.II.A-21 Stūmējkuģis   

Pašgaitas kuģis, kura jauda ir vismaz 37 kW un kurš paredzēts stumjamo baržu un 
stumjamo−velkamo baržu stumšanai, taču nav paredzēts preču pārvadāšanai. 
 
Ostu stūmējvelkoņi netiek iekļauti. 
 

C.II.A-22 Stūmējvilcējvelkonis 

Pašgaitas kuģis, kura jauda ir vismaz 37 kW un kurš konstruēts vai pielāgots velkamo baržu, 
stumjamo−velkamo baržu un plostu vilkšanai, stumjamo baržu un stumjamo-velkamo baržu 
stumšanai, taču nav paredzēts preču pārvadāšanai. 
 

C.II.A-23 IŪT kravas kuģa kravnesība 

Maksimālā atļautā preču masa, izteikta tonnās, kuru drīkst pārvadāt kuģis. 
 

C.II.A-24 IŪT pasažieru kuģa ietilpība 

Maksimālais atļautais pasažieru skaits, kuru drīkst pārvadāt kuģis. 
 

C.II.A-25 Jauda (kW) 

Mehāniskais spēks, kuru attīsta kuģa piedziņas iekārta. 
 
Šo jaudu būtu jāmēra efektīvajos kilovatos (spēks, kas tiek nodots uz dzenskrūvi):  
1 kW=1,36 z.s.; 1 z.s. = 0,735 kW. 
 



C. Iekšzemes Udensceļu Transports (Iūt) 
 

- 72 - 

C.II.A-26 Kuģa uzbūvēšanas gads 

Kuģa korpusa uzbūvēšanas gads. 
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C.II.B KONTEINERI UTT. 
 

C.II.B-01 Iekraušanas iekārta 

Konteiners, apmaināms kravas nodalījums. 
 
Ietver “paliktņus” (skatīt tālāk C.II.B-09.), ko izmanto jūras transportā kā īpašu konteineru 
veidu. 

 

C.II.B-02 Intermodālā transporta iekārta (ITU 

Konteiners, apmaināms kravas nodalījums vai puspiekabe/kravas autotransportlīdzeklis, kas 
piemērots intermodālam transportam. 
 

C.II.B-03 Konteiners 

Īpaša, stipra kaste kravas vešanai, kas ir kraujama viena virs otras un ir pārvietojama 
horizontāli vai vertikāli. Konteineram ir oficiālāka tehniska definīcija:  
 
“Konteiners ir transporta iekārtas priekšmets, kurš raksturojams kā 
 
a) pastāvīgs un pietiekami stiprs, lai būtu piemērots atkārtotai izmantošanai, 
b) īpaši projektēts, lai atvieglotu kravu pārvadāšanu ar vienu vai vairākiem transporta veidiem 

bez pārkraušanas starpposmos; 
c) aprīkots ar ietaisēm, kas ļauj to viegli pārvietot, it īpaši pārvietot no viena transporta veida 

uz citu, 
d) projektēts tā, lai to varētu viegli piepildīt un iztukšot, 
e) kraujams viens uz otra,  
f) tvertne, kuras iekšējais tilpums nav mazāks par 1 m3 ". 
 
Neietver apmaināmos kravas nodalījumus.  
 
Lai gan tiem nav iekšējā tilpuma un tādēļ tie neatbilst iepriekš minētajam kritērijam f), paliktņi 
(skatīt tālāk C.II.B-09), ko izmanto jūras transportā, ir jāuzskata par īpaša veida konteineriem 
un tādēļ ir ietverami šajā klasifikācijā. 
 

C.II.B-04 Konteineru izmēri 

Konteineriem ir šādi galvenie izmēri: 
 
a) 20 pēdu ISO konteiners (garums 20 pēdas un platums 8 pēdas) 
b) 40 pēdu ISO konteiners (garums 40 pēdas un platums 8 pēdas) 
c) ISO konteiners ar vairāk nekā 20 pēdu un mazāk nekā 40 pēdu garumu 
d) ISO konteiners ar vairāk nekā 40 pēdu garumu 
e) superaugsts kubveida konteiners (milzu konteiners) 
f) aviācijas konteiners (konteiners, kas atbilst aviotransporta standartiem). 
 
Konteineru augstums parasti ir 8 pēdas, bet ir arī citāda augstuma konteineri. “Augsto 
kubveida konteineru” augstums ir 9,5 pēdas. “Superaugstie kubveida konteineri” ir konteineri, 
kas pārsniedz ISO izmērus. Tādu konteineru garums ir 45 pēdas, 48 pēdas un 53 pēdas.  
Ja konteinera izmēri atbilst a)−e) punktos minētajiem, tos sauc par lieliem konteineriem. 
 

C.II.B-05 Konteinera taras svars 

Konteinera taras svaru ieskaita konteinerā transportējamās kravas kopējā svarā, un to sauc arī 
par kravas bruto-bruto svaru. Konteinerā transportējamās kravas bruto svaru var aprēķināt, no 
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bruto-bruto svara atskaitot konteinera taras svaru, un otrādi. Ja nav informācijas par taras 
svaru, tad taras svaru var novērtēt, izmantojot tālāk minētos vidējos lielumus. 
 
Konteinera taras svaru var novērtēt šādi: 

 
20 pēdu ISO konteiners  2,3 tonnas 
40 pēdu ISO konteiners 3,7 tonnas 
ISO konteiners, kura garums pārsniedz 20 pēdas, bet  
      nesasniedz 40 pēdas 3,0 tonnas 
ISO konteiners, kura garums pārsniedz 40 pēdas 4,7 tonnas 
 

C.II.B-06 Konteineru veidi 

Konteineru galvenie veidi ir definēti ISO Kravas konteineru standartu rokasgrāmatā [ISO 
Standards Handbook on Freight Containers]. 
 
1. Universālie konteineri 
 
2. Specifiskie konteineri 

− slēgtais vēdināmais konteiners 
− vaļējas augšmalas konteiners 
− vaļēju sānmalu konteiners uz platformas 
− vaļēju sānmalu konteiners uz platformas ar pilnu virsbūvi 
− vaļēju sānmalu konteiners uz platformas ar nepilnu virsbūvi un nostiprinātiem galiem 
− vaļēju sānmalu konteiners uz platformas ar nepilnu virsbūvi un atlokāmiem galiem  
− platforma (konteiners) 

 
3. Specifiskie kravas konteineri 

− termokonteiners 
− izolētais konteiners 
− saldētājkonteiners (ar izlietojamu aukstumnesēju) 
− mehāniskās saldēšanas konteiners 
− apsildāms konteiners 
− saldēšanas un apsildes konteiners 
− tvertnes konteiners 
− sauso materiālu konteiners 
− nosauktas kravas konteiners (piemēram, automašīnu, lauksaimniecības dzīvnieku vai 

citu) 
− aviācijas tipa konteiners 

 

C.II.B-07 Divdesmit pēdu ekvivalenta vienība (TEU) 

Statistikā izmantojama vienība, kas pamatojas uz 20 pēdu (6,10 m) garu ISO konteineru, lai 
nodrošinātu dažādas ietilpības konteineru standartizētu mērīšanu un lai aprakstītu 
konteinerkuģu vai termināļu ietilpību. Viens 20 pēdu ISO konteiners ir vienāds ar 1 TEU.  
 
Viens 40 pēdu ISO konteiners ir 2 TEU. 
Viens konteiners, kura garums ir no 20 līdz 40 pēdām, ir 1,50 TEU. 
Viens konteiners, kura garums pārsniedz 40 pēdas, ir 2,25 TEU. 

 

C.II.B-08 Apmaināmais kravas nodalījums 

Kravas pārvadāšanas iekārta, kas optimāli pielāgota ceļu transportlīdzekļa izmēriem un 
aprīkota ar celšanas armatūru, lai pārceltu kravu uz citu transporta veidu, parasti no 
autotransporta uz dzelzceļu. 
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Sākotnēji šādas iekārtas nebija projektētas, lai tās krautu vienu virs otras, ja tās ir piepildītas vai 
no augšas paceļamas. Tagad daudzas no tām var tā novietot, lai gan ne tādā pašā mērā kā 
konteinerus. Galvenā iezīme, kas tās atšķir no konteineriem, ir optimāls pielāgojums ceļu 
transportlīdzekļu izmēriem. Šādām iekārtām būtu vajadzīga Starptautiskās dzelzceļa savienības 
(UIC) atļauja izmantošanai uz dzelzceļa. Daži apmaināmie kravas nodalījumi ir aprīkoti ar 
salokāmām kājām, uz kurām iekārta balstās, kad tā neatrodas uz transportlīdzekļa. 

 

C.II.B-09 Paliktnis 

Iekraujama platforma bez virsbūves, taču tikpat gara un plata kā konteinera pamats un 
aprīkota ar augšējo un apakšējo stūru armatūru. 
 
Tas ir alternatīvs nosaukums, ko lieto, lai aprakstītu dažu veidu specifiskos konteinerus, proti, 
platformas konteinerus un uz platformām balstītus, nepilnas konstrukcijas konteinerus. 
 

C.II.B-10 Palete 

Pacelta platforma, kas paredzēta kravas pacelšanas un sakraušanas atvieglošanai.  
 
Paletes parasti izgatavo no koka, un tām ir standarta izmēri: 
1000mm X 1200mm (ISO) un 800mm X 1200mm (CEN gabarīti). 
 

C.II.B-11 Ro-ro iekārta 

Riteņu iekārta preču vešanai, piemēram, smagā automašīna, piekabe vai puspiekabe, kas var 
braukt vai ko var uzvilkt uz kuģa vai vilciena. 
 
Ostas vai kuģu treileri ir ietverti šajā definīcijā. 
 

C.II.B-12 Rāmja celtnis 

Augsts celtnis, kas sastāv no horizontāla rāmja uz kājām, kuras var būt nostiprinātas, kas 
pārvietojas pa nostiprinātām sliedēm vai uz gumijas riepu riteņiem ar relatīvi mazu 
manevrēšanas spēju. Kravu var pārvietot horizontāli, vertikāli vai sānvirzienā. 
 
Šādi celtņi parasti ir uzstādīti virs ceļa/dzelzceļa krustojuma vai pie ūdens/krasta līnijas. 
 

C.II.B-13 Kravas pacēlājs 

Augsts autopacēlājs ar gumijas riepu riteņiem, kurš pārvieto vai krauj konteinerus uz 
nostiprināta, līdzena pamata. 
 

C.II.B-14 Autoiekrāvējs 

VIlcējtransportlīdzeklis, kura priekšējā daļā ir ietaise ITU pacelšanai, kraušanai vai 
pārcelšanai. 
 

C.II.B-15 Autopacēlājs ar dakšu 

Transportlīdzeklis, kuram ir horizontālas, ar spēka piedziņu darbināmas dakšas, kas ļauj 
pacelt, pārvietot un sakraut paletes, konteinerus vai apmaināmos kravas nodalījumus. 
Konteineri un apmaināmie kravas nodalījumi parasti ir tukši. 
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C.II.B-16 Satvērējs 

Regulējama ietaise uz pacēlāja, kas projektēta, lai to savienotu ar ITU augšējā stūra armatūru. 
 
Daudziem satvērējiem papildus ir sviras ar āķiem, kas sasniedz ITU apakšējās sliedes. 
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C.III UZŅĒMUMI, EKONOMISKĀ EFEKTIVITĀTE UN NODARBINĀTĪBA 

C.III-01 Uzņēmums 

Institucionāla vienība vai institucionālo vienību vismazākā kombinācija, kura aptver un 
tieši vai netieši kontrolē visas funkcijas, kuras nepieciešamas tās ražošanas darbību 
veikšanai. 
 
Prasība pret uzņēmumu ir tāda, ka tam ir jābūt vienam īpašniekam un vienotai kontrolei. 
Tomēr tas var būt neviendabīgs attiecībā uz saimniecisko darbību, kā arī atrašanās 
vietu. Tiek ņemti vērā arī tie uzņēmumi, kuros nav algotu darbinieku. Pārskatā jāietver 
tikai tās vienības, kuras pārskata periodā patiešām ir veikušas darbību. "Pasīvās" 
vienības vai tādas, kuras vēl nav uzsākušas savu darbību, pārskatā neiekļauj. 
 

C.III-02 Iekšzemes ūdensceļu transporta (IŪT) uzņēmums 

Uzņēmums, kurš vienā vai vairākās vietās veic darbību ar nolūku sniegt IŪT 
pakalpojumus, izmantojot IŪT kuģus, un kura galvenie darbības veidi pēc pievienotās 
vērtības ir iekšzemes ūdensceļu pārvadājumi un pakalpojumi, kas saistās ar iekšzemes 
ūdensceļu transportu. 
 
Attiecībā uz darbības klasifikāciju tiek ietvertas šādas klases: 
 
- ISIC/4. red.3:  Klase: 5022 – Iekšzemes ūdenstransports 
- NACE/2. red.4:  Klase: 5040 – Upju transports. 
 

C.III-03 IŪT valsts uzņēmums 

IŪT uzņēmums, kurā kontrolpakete (vairāk nekā 50 procenti kapitāla) pieder valstij vai 
valsts iestādēm un to uzņēmumiem. 
 

C.III-04 Iekšzemes ūdensceļu valsts uzņēmums 

Uzņēmums, kurš vienā vai vairākās vietās sniedz iekšzemes ūdensceļu ostas 
pakalpojumus un kura galvenais darbības veids pievienotās vērtības ziņā ir iekšzemes 
ūdensceļu ostas pakalpojumi. Izpriecu ostas uzņēmumi netiek iekļauti. 

 
Attiecībā uz darbības klasifikāciju tiek ietvertas šādas klases: 
 
− ISIC/4. red. 5022 – Ūdenstransporta palīgpakalpojumi  

5224 – Kravu apstrāde 
 

− NACE/2. red. 50.22 – Ūdenstransporta palīgpakalpojumi  
52.24 – Kravu apstrāde 
 

Piezīme: ISIC 9329 un NACE 93.29 ietver izpriecu ostu uzņēmumus 

                                                
3 ISIC/4. red. – Visu saimniecisko darbību starptautiskā standarta rūpnieciskā klasifikācija, ANO Statistikas 
nodaļa (projekts). 
4 NACE 2. red. – Saimniecisko darbību standarta klasifikācija Eiropas Savienībā. Oficiālais Vēstnesis, Nr. L 
393/1, 30.12.2006. 
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C.III-05 Iekšzemes ūdensceļu valsts ostas uzņēmums 

Ostas uzņēmums, kurā kontrolpakete (vairāk nekā 50 procenti kapitāla) pieder valstij 
vai valsts iestādēm un to uzņēmumiem. 
 

C.III-06 Nodarbinātība 

Kādā konkrētā laika periodā IŪT uzņēmumā strādājošo personu vidējais skaits 
(ieskaitot strādājošus īpašniekus, uzņēmumā regulāri strādājošus partnerus un 
nealgotus ģimenes darbiniekus), kā arī personas, kas strādā ārpus apsekojamās 
vienības, bet kas ir tai piederīgas un kam tā maksā algas. 
 

C.III-07 Apgrozījums 

Apgrozījums ietver kopsummas, par ko IŪT uzņēmums ir izrakstījis rēķinus pārskata 
periodā, un tas atbilst trešām personām piegādātu preču vai pakalpojumu tirgus 
noietam. Apgrozījums ietver “pārējos pamatdarbības ienākumus", piemēram, 
ienākumus no koncesijām, patentiem, preču zīmēm un tamlīdzīgas summas. 
Apgrozījumā ieskaita visas nodevas un nodokļus par precēm un pakalpojumiem, par ko 
apsekojamā vienība izrakstījusi rēķinus, izņemot PVN, par ko apsekojamā vienība 
izrakstījusi rēķinus saviem klientiem. Tāpat apgrozījumā ieskaita visus citus 
maksājumus, ko sedz klienti. Jāatņem cenu pazeminājumi, rabati un atlaides, kā arī 
atpakaļ nodota iepakojuma vērtība, taču nav jāatņem cenu atlaides par samaksu 
skaidrā naudā. 
 
Apgrozījumā ieskaita tikai parastās darbības, un tāpēc tajā neieskaita pamatlīdzekļu 
pārdošanu. Neieskaita arī darbības subsīdijas, ko saņem no valsts iestādēm. 
 

C.III-08 Izdevumi par ieguldījumiem infrastruktūrā 

Izdevumi par jaunu būvniecību un esošās infrastruktūras paplašināšanu, tostarp 
rekonstrukciju, atjaunošanu un kapitālremontu. 
 
Izdevumi par slūžām tiek iekļauti. 
 

C.III-09 Izdevumi par ieguldījumiem kuģos 

Izdevumi par kuģu iegādi. 
 

C.III-10 Infrastruktūras uzturēšanas izdevumi 

Izdevumi par infrastruktūras uzturēšanu darba kārtībā. 
 
Izdevumi par slūžām tiek iekļauti. 

C.III-11 Kuģu uzturēšanas izdevumi 

Izdevumi par kuģu uzturēšanu darba kārtībā. 
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C.IV SATIKSME 
 

C.IV-01 Iekšējo ūdensceļu satiksme 

Jebkura IŪT kuģa pārvietošanās konkrētajā IŪT tīklā.   
 
Ja kāds kuģis tiek pārvietots ar kādu citu transportlīdzekli, tad tiek ņemta vērā tikai 
pārvadājošā transportlīdzekļa (aktīvā transportlīdzekļa) kustība. 

 

C.IV-02 Iekšzemes ūdensceļu transports valsts teritorijā 

Jebkura IŪT kuģa pārvietošanās kādas valsts teritorijas ietvaros neatkarīgi no tā, kurā valstī 
kuģis ir reģistrēts. 
 

C.IV-03 Iekšzemes ūdensceļu transports bez kravas 

Jebkura tāda IŪT kravas kuģa pārvietošanās, kura pārvadāto preču bruto-bruto masa, 
ieskaitot tāda aprīkojuma kā konteineri, noņemamās kravas kastes un paliktņi masu, ir nulle; 
kā arī jebkuras IŪT pasažieru kuģa bez pasažieriem pārvietošanās. 
 
Tāda IŪT kuģa pārvietošanās, kas ved tukšu aprīkojumu, piemēram, konteinerus, noņemamās 
kravas kastes un paliktņus, netiek uzskatīta par braucienu bez kravas. 
 

C.IV-04 Iekšzemes ūdensceļu brauciens 

Jebkura IŪT kuģa pārvietošanās no kāda norādīta sākumpunkta līdz kādam norādītam 
galapunktam. 
 
Braucienu var sadalīt vairākos posmos vai daļās. 
 

C.IV-05 Kuģa kilometrs 

Mērvienība, kas apzīmē IŪT kuģa pārvietošanos par vienu kilometru. 
 

Tiek ņemts vērā konkrēti nobrauktais attālums. Arī kuģu bez kravas pārvietošanās tiek 
ietverta. Konvojā katra tā vienība tiek skaitīta par vienu kuģi. 
 

C.IV-06 Iekšzemes ūdensceļu konvojs 

Viens vai vairāki ne pašgājēji IŪT kuģi, kurus velk vai stumj viens vai vairāki IŪT pašgaitas 
kuģi. 
 

C.IV-07 Konvoja kilometrs  

Satiksmes mērvienība, kas apzīmē konvoja pārvietošanos par vienu kilometru, braucot pa 
kādu iekšzemes ūdensceļu. 
 
Tiek ņemts vērā konkrēti nobrauktais attālums. Arī atsevišķu kuģu vai konvoju bez kravas 
pārvietošanās tiek ietverta. 
 

C.IV-08 Piedāvātais tonnkilometrs 

Mērvienība, kura apzīmē IŪT kravas kuģī pieejamās kravnesības tonnas pārvietošanu viena 
kilometra attālumā, ja kuģis sniedz pakalpojumus, kuru veikšanai tas galvenokārt ir paredzēts. 
 
Tiek ņemts vērā konkrēti nobrauktais attālums. 
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C.IV-09 Piedāvātais sēdvietas kilometrs 

Mērvienība, kura apzīmē IŪT pasažieru kuģī pieejamās vienas sēdvietas pārvietošanu viena 
kilometra attālumā, ja kuģis sniedz pakalpojumus, kuru veikšanai tas galvenokārt ir paredzēts. 
 
Tiek ņemts vērā konkrēti nobrauktais attālums. 
 

C.IV-10 IŪT kuģa ienākšana  

Jebkurš IŪT kuģis ar kravu vai bez tās, kurš ieradies valstī pa iekšzemes ūdensceļu. 
 
Ja IŪT kuģis ir ievests valstī ar kādu citu transporta veidu, tiek uzskaitīta tikai aktīvā 
transportlīdzekļa ierašanās valstī. 
 

C.IV-11 IŪT kuģa izbraukšana  

Jebkurš IŪT kuģis ar kravu vai bez tās, kurš atstājis valsti pa iekšzemes ūdensceļu. 
 
Ja IŪT kuģis ir izvests no valsts ar kādu citu transporta veidu, tiek uzskaitīta tikai aktīvā 
transportlīdzekļa izbraukšana no valsts. 
 

C.IV-12 IŪT kuģa tranzīts 

Jebkurš IŪT kuģis ar kravu vai bez tās, kurš ienāk valstī un atstāj to dažādos punktos ar 
jebkura transporta veida palīdzību, ar noteikumu, ka kopējais brauciens pa valsts teritoriju tiek 
veikts pa iekšējiem ūdensceļiem un ka valstī nenotiek nekāda kravas iekraušana vai 
izkraušana. 
 
IŪT kuģi, kuri uz šīs valsts robežas tiek iekrauti kādā citā transportlīdzeklī vai izkrauti no tiem, 
tiek iekļauti. 
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C.V TRANSPORTA MĒRĪJUMI 

C.V-01 Iekšzemes ūdensceļu transports (IŪT) 

Jebkuri preču un/vai pasažieru pārvadājumi ar IŪT kuģiem tādos reisos, kuri pilnībā vai daļēji 
tiek veikti pa kuģojamiem iekšzemes ūdensceļiem. 
 
Nav iekļauta bunkurēšana un krājumi, kas piegādāti ostā esošiem kuģiem. Ja kāds kuģis tiek 
pārvietots ar kādu citu transportlīdzekli, tad tiek ņemta vērā tikai pārvadājošā transportlīdzekļa 
(aktīvā transportlīdzekļa) kustība. 
 

C.V-02 Iekšzemes ūdensceļu transports valsts ietvaros 

Jebkuri preču un/vai pasažieru pārvadājumi ar iekšzemes ūdensceļu transporta (IŪT) kuģi 
starp diviem punktiem (iekraušanas/iekāpšanas punktu un izkraušanas/izkāpšanas punktu) 
attiecīgās valsts teritorijas ietvaros neatkarīgi no tā, kādā valstī šis IŪT kuģis ir reģistrēts. Tie 
var ietvert tranzītu caur kādu otro valsti, lai gan šādai valstij par šāda veida transportu ir jāziņo 
kā par tranzītu. 

 

C.V-03 Iekšzemes pārvadājums 

Jebkuri preču un/vai pasažieru pārvadājumi starp iekšzemes ostām, kuras ir savienotas ar 
ūdensceļiem, kuros kuģošanas iespējamību var nodrošināt viena vai vairākas slūžu 
konstrukcijas. 
 

C.V-04 Kabotāžas transports pa iekšzemes ūdensceļiem 

IŪT valsts ietvaros, ko veic kāds citā valstī reģistrēts IŪT kuģis. 
 

C.V-05 Starptautisks iekšzemes ūdensceļu transports 

Iekšzemes ūdensceļu transports starp diviem punktiem (iekraušanas/iekāpšanas punktu un 
izkraušanas/izkāpšanas punktu), kas atrodas divās dažādās valstīs. Tas var ietvert tranzītu 
caur vienu vai vairākām citām valstīm. Šīm valstīm par šādu transportu ir jāziņo kā par 
tranzītu.  
 

C.V-06 Ārvalstīs veikts iekšzemes ūdensceļu transports 

Iekšzemes ūdensceļu transports, ko veic vienas valsts uzņēmums starp otrā valstī atrodošos 
iekraušanas/iekāpšanas punktu un trešā valstī atrodošos izkraušanas/izkāpšanas punktu. 
 
Šāds transports var ietvert tranzītu caur vēl kādu citu vai kādām citām valstīm. 
 

C.V-07 Upes- jūras transports 

Transporta operācija, kas daļēji tiek veikta pa iekšējiem ūdensceļiem un daļēji pa jūru, bez 
pārkraušanas. To var veikt iekšzemes ūdensceļu kuģis vai jūras kuģis. 
 
Iekšzemes ūdensceļu kuģim, kas uzņemas šāda veida pārvadājumu, ir jābūt atbilstīgai 
atļaujai, kas ļauj to ekspluatēt jūrā. 

 

C.V-08 Tranzīta pārvadājums pa iekšzemes ūdensceļiem 

Iekšzemes ūdensceļu transports caur kādu valsti starp diviem punktiem 
(iekraušanas/iekāpšanas punktu un izkraušanas/izkāpšanas punktu), kuri abi atrodas citā 
valstī vai citās valstīs, ar noteikumu, ka kopējais brauciens pa šīs valsts teritoriju tiek veikts pa 
iekšējiem ūdensceļiem un ka šajā valstī nenotiek nekāda kravas iekraušana vai izkraušana. 
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IŪT kuģi, kuri uz šīs valsts robežas tiek iekrauti kādā citā transportlīdzeklī vai izkrauti no tiem, 
tiek iekļauti. 

 

C.V-09 Pilsētas iekšzemes ūdensceļu transports 

Pārvadājumi, kas tiek veikti pa iekšzemes ūdensceļiem kādas pilsētas teritorijas ietvaros. 
 
Par pilsētas transportu tiek uzskatīts tikai tāds transports, kas tiek veikts galvenokārt vai tikai 
pa apbūvētās teritorijas robežās esošiem iekšējiem ūdensceļiem. 
 

C.V-10 Iekšzemes ūdensceļu pasažieris 

Jebkura persona, kas veic braucienu, atrodoties uz IŪT kuģa. Apkalpojošais personāls, kas 
norīkots uz IŪT kuģiem, netiek uzskatīts par pasažieriem. 
 

C.V-11 Pasažieru kilometrs iekšējos ūdensceļos 

Mērvienība, kura apzīmē viena pasažiera pārvadāšanu viena kilometra attālumā pa iekšējiem 
ūdensceļiem. 
 
Jāņem vērā tikai pasažiera konkrēti nobrauktais attālums. 
 

C.V-12 Iekāpušais iekšzemes ūdensceļu pasažieris 

Pasažieris, kurš uzkāpj uz IŪT kuģa, lai tiktu ar to pārvadāts. 
 
Pāreja no viena IŪT kuģa uz otru tiek uzskatīta par iekāpšanu pēc izkāpšanas. 
 

C.V-13 Izkāpušais iekšzemes ūdensceļu pasažieris 

Pasažieris, kurš nokāpis no IŪT kuģa pēc brauciena ar to. 
 
Pāreja no viena IŪT kuģa uz otru tiek uzskatīta par izkāpšanu pirms atkārtotas iekāpšanas. 
 

C.V-14 Iekšzemes ūdensceļu pasažieru transporta līnija 

Pa iekšzemes ūdensceļiem pārvadātu pasažieru iekāpšanas ostas un izkāpšanas ostas 
savienojums neatkarīgi no tā, pa kādu maršrutu pārvadājums ir veikts. 
 
Vietas tiek definētas, izmantojot starptautiskas klasifikācijas sistēmas, piemēram, NUTS 
(Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūra – EK Statistikas birojs). 
 

C.V-15 Iekāpšanas vieta 

Vieta, kura tiek ņemta vērā, ir vieta, kurā pasažieris uzkāpa uz IŪT kuģa, lai veiktu braucienu. 
 
Pāreja no viena IŪT kuģa uz otru tiek uzskatīta par iekāpšanu pēc izkāpšanas. 
 

C.V-16 Izkāpšanas vieta 

Vieta, kura tiek ņemta vērā, ir vieta, kurā pasažieris nokāpa no IŪT kuģa pēc brauciena 
veikšanas. 
 
Pāreja no viena IŪT kuģa uz otru tiek uzskatīta par izkāpšanu pirms atkārtotas iekāpšanas. 
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C.V-17 Pa iekšzemes ūdensceļiem pārvadātās preces 

Jebkuras preces, kuras ir pārvadātas ar IŪT kravas kuģi. 
 

Tās ietver visu iepakojumu un aprīkojumu, piemēram, konteinerus, noņemamās kravas kastes 
un paliktņus.  

 

C.V-18 Preču bruto-bruto masa 

Pārvadāto preču, visa iepakojuma un transportēšanas vienību taras masas kopējā masa 
(piemēram, konteineri, noņemamās kravas kastes un paliktņi, kā arī kravas autotransports, ko 
pārvadā kuģis). 
 

C.V-19 Preču bruto masa 

Pārvadāto preču kopējā masa, ieskaitot iepakojumu, taču neieskaitot transportēšanas vienību 
taras masu (piemēram, konteinerus, noņemamās kravas kastes un paliktņus, kā arī kravas 
autotransportu, ko pārvadā kuģis). 
 

C.V-20 Taras masa  

Transportēšanas vienības masa (piemēram, konteineri, noņemamās kravas kastes un paliktņi, 
kā arī kravas autotransports, ko pārvadā kuģis) pirms jebkādas kravas iekraušanas tajā. 
 

C.V-21 Tonnkilometrs iekšzemes ūdensceļos 

Mērvienība, kas apzīmē vienas kravas tonnas pārvadāšanu pa iekšzemes ūdensceļiem viena 
kilometra attālumā. 
 
Tiek ņemts vērā tas attālums, kas ir veikts pārskatu sniedzošajā valstī. 
 

C.V-22 TEU-km iekšzemes ūdensceļos  

Mērvienība, kas apzīmē vienai TEU ekvivalenta, konteineros ievietotu preču pārvadājumu 
viena kilometra attālumā. 
 
Pārskatu sniegšanas nolūkos par veiktajiem TEU−km ir jāņem vērā tikai tas attālums, kas 
nobraukts pa kuģojamiem iekšzemes ūdensceļiem pārskatu sniedzošajā valstī. 

 

C.V-23 Pa iekšzemes ūdensceļiem pārvadāto preču veidi  

Pārvadājamās preces var klasificēt pēc to veida. 
 
Klasifikācijas sistēmu piemēri: NST 2007 (Pārvadājumu statistikas vienotā preču 
nomenklatūra), kura aizstāj CSTE nomenklatūru (UNECE Preču klasifikāciju pārvadājumu 
statistikai Eiropā) un NST/R nomenklatūru (Pārvadājumu statistikas vienoto preču 
nomenklatūru /pārskatīto – EK Statistikas birojs). 

 

C.V-24 Bīstamās preces 

Pa iekšzemes ūdensceļiem pārvadāto bīstamo preču klasifikāciju nosaka ANO rekomendāciju 
attiecībā uz bīstamu preču transportu piecpadsmitā pārskatītā redakcija, Apvienoto Nāciju 
Organizācija, Ženēva, 2007. 
 
- 1. kategorija: Sprāgstvielas 
- 2. kategorija: Gāzes 
- 3. kategorija:  Uzliesmojoši šķidrumi 
- 4. kategorija:  Uzliesmojošas cietas vielas; vielas, kas var pēkšņi aizdegties; vielas, kas, 

saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes 
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- 5. kategorija:  Oksidējošas vielas un organiski peroksīdi 
- 6. kategorija:  Toksiskas un inficējošas vielas 
- 7. kategorija:  Radioaktīvs materiāls 
- 8. kategorija:  Kodīgas vielas 
- 9. kategorija:  Dažādas bīstamas vielas un priekšmeti 

 

C.V-25 Iekrautās preces 

Preces, kuras ievietotas IŪT kuģi un nosūtītas pa iekšējiem ūdensceļiem. 
 
Pārkraušana no viena IŪT kuģa uz otru tiek uzskatīta par iekraušanu pēc izkraušanas. Tas 
pats attiecas uz stūmējvilcējvelkoņu un velkoņu nomaiņu.   
 

C.V-26 Izkrautās preces 

Preces, kuras noņemtas no IŪT kuģa pēc to pārvadāšanas pa iekšzemes ūdensceļiem. 
 
Pārkraušana no viena IŪT kuģa uz otru tiek uzskatīta par iekraušanu pēc izkraušanas. Tas 
pats attiecas uz stūmējvilcējvelkoņu un velkoņu nomaiņu.  
 

C.V-27 IŪT preču līnija 

Pa iekšzemes ūdensceļiem pārvadātu preču iekraušanas ostas un izkraušanas ostas 
savienojums neatkarīgi no tā, pa kādu maršrutu pārvadājums ir veikts. 
 
Vietas nosaka, izmantojot starptautiskas klasifikācijas sistēmas, piemēram, NUTS (Statistiski 
teritoriālo vienību nomenklatūra – EK Statistikas birojs).  
 

C.V-28 Iekraušanas vieta 

Ir jāņem vērā tā vieta, kurā preces tika iekrautas IŪT kuģī vai kurā tika nomainīti 
stūmējvilcējvelkoņi un velkoņi. 
 

C.V-29 Izkraušanas vieta 

Ir jāņem vērā tā vieta, kurā preces tika izkrautas no IŪT kuģa vai kurā tika nomainīti 
stūmējvilcējvelkoņi un velkoņi. 
 

C.V-30 Iekraušanas/iekāpšanas valsts/reģions  

To ostu valsts vai reģions, kurā pārvadājamās preces tiek iekrautas kuģī vai pārvadājamie 
pasažieri uzkāpj uz kuģa. 

 

C.V-31 Izkraušanas/izkāpšanas valsts/reģions 

To ostu valsts vai reģions, kurā pārvadājamās preces tiek izkrautas no kuģa vai pārvadājamie 
pasažieri nokāpj no kuģa. 
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C.VI ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ 

C.VI-01 IŪT enerģijas patēriņš 

Galīgais IŪT kuģu enerģijas patēriņš. 
 

Tas ietver IŪT kuģu bez kravas galīgo enerģijas patēriņu. 
 

C.VI-02 Tonnas naftas ekvivalents (TOE) 

Enerģijas patēriņa mērvienība: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
 
Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) 1991. gadā pieņemtie konversijas koeficienti ir šādi: 

 
- Benzīns   1,070 
- Gāzeļļa/dīzeļdegviela  1,035 
- Smagā degvieleļļa  0,960 
- Sašķidrināta naftas gāze 1,130 
- Dabas gāze  0,917 
 

IEA izmantotais konversijas koeficients elektrībai ir:  1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

C.VI-03 Džouls 

Enerģijas patēriņa mērvienība: 
1 teradžouls = 10

12
J = 2,78 x 10

5
 kWh 

1 teradžouls = 23,88459 TOE. 
 

C.VI-04 Benzīns  

Vieglo ogļūdeņražu eļļa lietošanai iekšdedzes dzinējos, atskaitot lidaparātus. 
 
Dzinēju benzīnu destilē no 35 C līdz 215 C temperatūrā un izmanto kā degvielu uz zemes 
bāzētiem dzirksteļaizdedzes dzinējiem. Dzinēju benzīnā var būt piedevas, skābekļa 
savienojumi un oktāna skaitļa palielinātāji, ieskaitot tādus svina savienojumus kā TEL 
(tetraetilsvins) un TML (tetrametilsvins). 
Sadegšanas siltuma vērtība: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

C.VI-05 Gāzeļļa/dīzeļdegviela (destilēta degvieleļļa) 

Eļļas, ko iegūst no vissmagākās frakcijas pēc jēlnaftas destilācijas atmosfēras spiediena 
apstākļos. 
 
Gāzeļļas/dīzeļeļļas ietver smagās gāzeļļas, ko iegūst, vakuumā destilējot atlikumu pēc 
destilācijas atmosfēras spiedienā. Gāzeļļa/dīzeļeļļa pārtvaicējas temperatūrā no 200°C līdz 
380°C, ar mazāk nekā 65 tilpuma procentiem 250°C temperatūrā, ietverot zudumus, un par 80 
procentiem vai vairāk 350°C temperatūrā. Sajaukšanas ceļā iegūtās smagās eļļas sagrupē 
kopā ar gāzeļļām, ar noteikumu, ka to kinemātiskā viskozitāte 40°C nepārsniedz 25 cST. 
Sadegšanas siltuma vērtība:  43,3 TJ/1 000 t. 
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C.VII NELAIMES GADĪJUMI IEKŠZEMES ŪDENSCEĻOS 
 

C.VII-01 Nelaimes gadījums 

Negaidīts vai netīšs pēkšņs notikums vai šādu notikumu konkrēta virkne, kam ir kaitīgas 
sekas. 
 

C.VII-02 Nelaimes gadījums iekšzemes ūdensceļos 

IŪT nelaimes gadījums ir konkrēts, identificējams, negaidīts, neparasts un netīšs ārējs 
notikums, ko ir izraisījusi kāda IŪT kuģa ekspluatācija vai kurš ir radies saistībā ar to, kā 
rezultātā ir izraisīts IŪT negadījums vai incidents, kas noticis kādā konkrētā laikā un vietā, bez 
acīmredzama cēloņa, taču ar redzamām sekām. 
 
Saskaņā ar definīciju pašnāvība netiek iekļauta, jo tā ir apzināta rīcība. Šī iemesla dēļ 
pašnāvības nedz UIC savā dzelzceļa nelaimes gadījumu statistikā, nedz arī starptautiskā 
autoceļu negadījumu statistika to neuzskaita. 
Sava nozīmīguma dēļ pašnāvību statistika būtu jāvāc atsevišķi. Teroristu un noziedzīgas 
darbības netiek iekļautas. 
 

C.VII-03 Traumatisks nelaimes gadījums 

Jebkurš nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens pa iekšzemes ūdensceļu braucošs 
IŪT kuģis un kura rezultātā vismaz viens cilvēks ir ievainots vai gājis bojā.  
 
Pašnāvība vai pašnāvības mēģinājums nav nelaimes gadījums, bet gan incidents, kuru 
izraisījusi apzināta rīcība ar nolūku nāvīgi ievainot sevi. Taču ja pašnāvības vai tās 
mēģinājuma rezultātā ievainojumu gūst kāds cits cilvēks, atrodoties uz IŪT kuģa, tad šis 
incidents tiek uzskatīts par traumatisku nelaimes gadījumu. 
 
Traumatiskos nelaimes gadījumos neiekļauj nelaimes gadījumus, kuri rada tikai materiālus 
zaudējumus. 
 

C.VII-04 Fatāls nelaimes gadījums 

Jebkurš traumatisks nelaimes gadījums, kura rezultātā kāds cilvēks ir gājis bojā.  
 

C.VII-05 Nefatāls nelaimes gadījums 

Jebkurš traumatisks nelaimes gadījums, kurš nav fatāls nelaimes gadījums. 
 

C.VII-06 Bojā gājusī persona 

Jebkura persona, kas bojā gājusi uzreiz vai mirusi 30 dienu laikā traumatiska nelaimes 
gadījuma rezultātā, izņemot pašnāvības. 
 
Bojā gājusī persona netiek iekļauta, ja kompetentā iestāde paziņo, ka nāves cēlonis ir 
pašnāvība, t.i., apzināta rīcība, lai nāvīgi sevi ievainotu. 
Valstīs, kurās nepiemēro 30 dienu termiņu, tiek noteikti konversijas koeficienti, lai varētu veikt 
salīdzinājumus, balstoties uz 30 dienu bāzes. 
 

C.VII-07 Ievainota persona 

Jebkura persona, kas nav uzreiz gājusi bojā vai mirusi 30 dienu laikā traumatiska nelaimes 
gadījuma rezultātā, bet kura guvusi ievainojumu, kam parasti nepieciešama medicīniska 
ārstēšana, atskaitot pašnāvības mēģinājumus. 
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Personas ar mazākiem ievainojumiem, tādiem kā nelieli sagriezumi vai zilumi, parasti netiek 
reģistrētas kā ievainotas personas. 
 
Ievainotā persona netiek iekļauta, ja kompetentā iestāde paziņo, ka ievainojuma cēlonis ir 
pašnāvības mēģinājums, t.i., apzināta rīcība, lai sevi ievainotu, kas tomēr nav novedusi pie 
nāves, bet tikai pie ievainojuma. 
 

C.VII-08 Smags ievainojums 

Ievainojums, kuru persona ir guvusi kādā negadījumā un kurš ir izraisījis vairāk nekā 72 
stundas ilgu darbnespēju, septiņu dienu laikā pēc ievainojuma gūšanas datuma. 
 

C.VII-09 Smagi ievainota persona 

Jebkura ievainota persona, kura ir bijusi hospitalizēta uz laiku, kas pārsniedz 24 stundas. 
 

C.VII-10 Viegli ievainota persona 

Jebkura ievainotā persona, atskaitot smagi ievainotas personas. 
 
Personas ar mazākiem ievainojumiem, tādiem kā nelieli sagriezumi vai zilumi, parasti netiek 
reģistrētas kā ievainotas personas. 
 

C.VII-11 Negadījums iekšzemes ūdensceļos 

Gadījums, kas ir novedis pie jebkuras no tālāk minētajām sekām: 
 
1. Kādas personas bojāeja vai smags ievainojums, ko ir izraisījusi kāda IŪT kuģa darbība vai 

kurš ir radies saistībā ar to; vai 
2. Personas pazušana no kāda IŪT kuģa, ko ir izraisījusi kāda IŪT kuģa darbība vai kura ir 

notikusi saistībā ar to; vai 
3. Kāda IŪT kuģa zudums, domājamais zudums vai pamešana; vai 
4. Materiāli bojājumi kādam IŪT kuģim; vai 
5. Kāda IŪT kuģa uzskriešana uz sēkļa vai iziešana no ierindas, vai kāda IŪT kuģa iekļūšana 

sadursmē; vai 
6. Materiāli zaudējumi, ko izraisījušas kādas IŪT kuģa darbības vai kuri radušies saistībā ar 

to; vai 
7. Kaitējums videi, ko izraisījuši kāda IŪT kuģa vai kuģu bojājumi, ko savukārt izraisījušas 

kādas IŪT kuģa vai kuģu darbības vai kuri radušies saistībā ar tām. 
 

C.VII-12 Ļoti nopietns negadījums 

Negadījums, kas noticis ar kādu IŪT kuģi un kas ietver IŪT kuģa pilnīgu bojāeju, cilvēka 
bojāeju vai nopietnu piesārņojumu. 
 

C.VII-13 Nopietns negadījums 

Negadījums, kurš neatbilst ļoti nopietna negadījuma pazīmēm un kurš ietver: 
 
− Ugunsgrēku, sprādzienu un uzskriešanu uz sēkļa, sadursmi, smagus laika apstākļu 

radītus bojājumus, ledus radītus bojājumus, korpusa ieplaisāšanu vai aizdomas par 
korpusa defektiem utt., kas ir novedis pie  

− Konstrukciju bojājumiem, kā rezultātā IŪT ir kļuvis kuģošanai nederīgs, piemēram, ūdens 
iesūkšanās caur kuģa korpusa zemūdens daļu, galveno dzinēju apstāšanās, plaši telpu 
bojājumi; vai  

− Piesārņojuma (neatkarīgi no lieluma); un/vai 
− Bojājuma, kura dēļ ir nepieciešama kuģa buksēšana vai palīdzība no krasta. 
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C.VII-14 Iekšzemes ūdensceļu incidents 

Apstāklis vai notikums, kuru izraisījusi kāda IŪT kuģa darbība vai kura radusies saistībā ar to, 
un ar kuru ir tikuši radīti draudi IŪT kuģim vai jebkurai personai, vai kā rezultātā būtu varējuši 
rasties nopietni IŪT kuģa vai konstrukcijas bojājumi vai kaitējums videi. 
 

C.VII-15 Iekšzemes ūdensceļu incidenta cēloņi 

Darbības, bezdarbība, notikumi, pastāvoši vai iepriekš pastāvējuši apstākļi vai kāda to 
kombinācija, kas ir novedusi pie kāda negadījuma vai incidenta ar kādu IŪT. 
 

C.VII-16 Diennakts gaišais laiks 

Kā to norāda policija vai citas iestādes. 
 

C.VII-17 Diennakts tumšais laiks 

Kā to norāda policija vai citas iestādes. 
 

C.VII-18 Krēsla (vai nezināms apgaismojums) 

Kā to norāda policija vai citas iestādes.  
 
Kategorija, kura izmantojama gadījumos, kad dienas gaismas apgaismojums ir bijis ļoti vājš 
vai kad nav informācijas par apgaismojumu. 
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D.I INFRASTRUKTŪRA 
 

D.I-01 Naftas un gāzes cauruļvadi 

Slēgts vads ar sūkņiem, vārstiem un regulēšanas ierīcēm šķidrumu, gāzu vai smalku cietu vielu 
transportēšanai ar sūknēšanu vai kompresiju. 
 
Jāņem vērā tikai tādas iekārtas, kuras reāli veic kādu darbību pārskata periodā. Neietver 
“snaudošas" (pasīvas) iekārtas vai tādas, kas vēl nav sākušas savu darbību.   

 

D.I-02 Cauruļvada iekārta 

Jaunas vai esošas caurules, ierīkošanas tiesības un jebkāds aprīkojums, iekārta vai ēka, ko 
izmanto gāzes, bīstamu šķidru vielu vai oglekļa dioksīda transportēšanai vai gāzes 
apstrādāšanai transportēšanas laikā.  

 

D.I-03 Cauruļvadu tīkls 

Visi cauruļvadi konkrētā teritorijā. 
 

Cauruļvadi valsts teritorijā ir arī cauruļvadi, kas atrodas valstij piederošā jūras gultnē. 
 

D.I-04 Naftas cauruļvads 

Visas daļas cauruļvada iekārtā, pa kuru nogādā naftu vai naftas produktus, tostarp, bet ne tikai, 
cauruļu līnija, vārsti un citi piederumi, kas savienoti ar cauruļu līniju, sūknēšanas ierīcēm, 
rūpnieciski izgatavotiem mezgliem, kas saistīti ar sūknēšanas agregātiem, mērīšanas un 
piegādes stacijām un tajās atrodamiem rūpnieciski izgatavotiem mezgliem un izplūdes tilpnēm. 

 

D.I-05 Gāzes cauruļvads 

Visas daļas cauruļveida vadā, ko papildina tāds aprīkojums kā vārsti, kompresijas stacijas, 
sakaru sistēmas un mērinstrumenti, lai transportētu dabasgāzi un/vai papildināto gāzi no viena 
punkta līdz otram, parasti no punkta, kas atrodas gāzes ieguves laukā vai ārpus tā, vai 
pārstrādes rūpnīcā, līdz citam cauruļvadam vai gāzes izmantošanas punktiem. 

  

D.I-06 Naftas un gāzes cauruļvadu veidi 

 
Kopumā cauruļvadus var iedalīt trīs galvenajās kategorijās atkarībā no to galvenā uzdevuma. 
Kategorijas ir šādas. 

 
1.  Savācējcauruļvadi  
Mazāku, savstarpēji savienotu cauruļvadu grupa, kuri veido sarežģītus tīklus un kuru galvenais 
uzdevums ir nogādāt jēlnaftu vai dabasgāzi no vairākiem tuvējiem urbumiem uz apstrādes 
rūpnīcu vai pārstrādes iekārtu. 

 
Šīs grupas caurules parasti ir īsas, pāris simtu metru garas, un ar mazu diametru. Jūrā 
iegremdētus cauruļvadus, kuros savāc produktu no dziļūdens ieguves platformām, arī uzskata 
par savācējsistēmām. 
 
2.  Transporta cauruļvadi (Maģistrālie cauruļvadi) 
Galvenokārt garas, liela diametra caurules, pa kurām piegādā produktus (naftu, gāzi, pārstrādes 
produktus) pilsētām, valstīm un pat kontinentiem. Šie transporta tīkli ietver vairākas kompresoru 
stacijas, kas atrodas gāzes līnijās vai sūkņu stacijās un ir saistīti ar nepārstrādātu vai 
daudzveidīgu produktu cauruļvadiem. 
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Ietver atzaru līnijas, ja tās atbilst transporta cauruļvadu prasībām, kā arī cauruļvadus, kas 
savieno sauszemi ar urbšanas platformām jūrā. Neietver cauruļvadus, kuru kopējais garums ir 
mazāks par 50 km vai kuru iekšējais diametrs ir mazāks par 15 centimetriem, kā arī  vadus, 
kurus izmanto tikai militārām vajadzībām vai kuri visā garumā atrodas rūpnieciskas darbības 
teritorijā, tāpat arī cauruļvadus, kuri atrodas tikai jūrā (t.i., izvietoti tikai atklātā jūrā). Ietver 
starptautiskos cauruļvadus, ja to kopējais garums ir 50 km vai vairāk – pat tad, ja cauruļvada 
posms ziņotājvalstī ir īsāks par 50 km. Cauruļvadi, kas sastāv no diviem (vai vairākiem) 
paralēliem cauruļvadiem, jāskaita divreiz (vai vairākas reizes). 

 
3. Sadales cauruļvadi  
Sastāv no vairākiem savstarpēji savienotiem, maza diametra cauruļvadiem, ko izmanto, lai 
produktu piegādātu gala patērētājam. 

 
Pamatā šajā grupā ietver padeves līnijas, kas sadala gāzi mājsaimniecībām un patēriņa 
uzņēmumiem, vai cauruļvadus termināļos, kas sadala gala produktus tilpnēm un glabāšanas 
iekārtām. 
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D.II TRANSPORTA IEKĀRTAS (REDZĒT D.I) 
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D.III UZŅĒMUMI, SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN NODARBINĀTĪBA 

D.III-01 Uzņēmums 

Institucionāla vienība vai institucionālu vienību vismazākais apvienojums, kas ietver un tieši vai 
netieši regulē visas ražošanas darbībai vajadzīgās funkcijas. 
 
Prasības attiecībā uz uzņēmumu ir tādas, ka tam ir viens īpašnieks vai vadība. Uzņēmums 
tomēr var būt heterogēns attiecībā uz savu saimniecisko darbību, kā arī novietojumu.  

 

D.III-02 Cauruļvadu transporta uzņēmums 

Uzņēmums, kurš veidots, lai vienā vai vairākās vietās veiktu darbības transporta pakalpojumu 
nodrošināšanai pa naftas vai gāzes cauruļvadiem, un kura galvenā darbība saskaņā ar 
pievienoto vērtību ir kravu transportēšana pa naftas vai gāzes cauruļvadiem. 

 
Saskaņā ar darbības klasifikāciju ietver tālāk minētās kategorijas. 
- ISIC/4. red.: 49305 – Transports pa cauruļvadiem 
- NACE/2. red.:  49.506 – Transports pa cauruļvadiem. 

 

D.III-03 Valsts cauruļvadu transporta uzņēmums 

Cauruļvadu transporta uzņēmums, kurš galvenokārt (ar vairāk nekā 50 % kapitāla) pieder valstij 
vai valsts iestādēm un to uzņēmumiem. 

 

D.III-04 Nodarbinātība 

Vidējais to cilvēku skaits, kas konkrētā laikposmā strādā cauruļvadu transporta uzņēmumā, kā 
arī to cilvēku skaits, kuri strādā ārpus uzņēmuma, bet kuri tajā ietilpst un tiešā veidā saņem no 
tā samaksu. 

 

D.III-05 Apgrozījums 

Kopējā maksājamā summa, ko cauruļvadu transporta uzņēmums ar rēķinu pieprasījis 
aplūkojamā periodā. Šī summa atbilst trešai personai sniegto pakalpojumu un piegādāto preču 
tirgus cenām. Apgrozījums ietver visas nodevas un nodokļus par precēm vai pakalpojumiem, ko 
pieprasa uzņēmums, izņemot PVN, ko uzņēmums saviem klientiem pieprasa maksāt tiešā 
veidā. Apgrozījumā ieskaita arī visus pārējos klientiem pieprasītos maksājumus. Cenu 
samazinājumi, atvieglojumi un atlaides ir jāatskaita, bet nav jāatskaita skaidrās naudas atlaides. 
 
Apgrozījums neietver pamatlīdzekļu pārdošanu. Neietver arī no valsts iestādēm saņemtas 
darbības subsīdijas. 

  

D.III-06 Izdevumi par ieguldījumiem infrastruktūrā 

Izdevumi par jaunas infrastruktūras būvēšanu vai esošās paplašināšanu, tostarp par 
rekonstrukciju, atjaunošanu un lielākiem remontdarbiem. 
 
Ietver izdevumus par sūknēšanas un kompresijas iekārtām. 

                                                
5 ISIC 4. red. – Visu saimniecisko darbību starptautisko standartu industriālā klasifikācija, [International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities], ANO statistikas dokumenti, 200X. 
 
6 NACE 2. red.6 NACE 2. red. – Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienās [Statistical Classification of Economic Activities in 
the European Communities], Oficiālais Vēstnesis Nr. L 393/1, 30.12.2006. 
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D.III-07 Izdevumi par infrastruktūras uzturēšanu 

Izdevumi par infrastruktūras uzturēšanu ekspluatējamā stāvoklī. 
 
Ietver izdevumus par sūknēšanas un kompresijas iekārtām. 
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D.IV PLŪSMAS (REDZĒT D.V) 
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D.V TRANSPORTA MĒRĪJUMI 
 

D.V-01 Cauruļvadu transports 

Jebkāda jēlnaftas vai pārstrādātu šķidro naftas produktu pārvietošanās konkrētā cauruļvadu 
tīklā. 

 

D.V-02 Valsts naftas cauruļvadu transports 

Naftas cauruļvadu transports starp divām vietām (iesūknēšanas vietu un izsūknēšanas vietu), 
kas atrodas vienā un tajā pašā valstī vai tai atvēlētā jūras gultnes daļā. Var ietvert tranzītu caur 
otru valsti. 

 

D.V-03 Valsts gāzes cauruļvadu transports 

Gāzes cauruļvadu transports starp divām vietām (sākotnējās kompresijas iekārtu un 
dekompresijas iekārtu), kas atrodas vienā un tajā pašā valstī vai tai atvēlētā jūras gultnes daļā. 
Var ietvert tranzītu caur otru valsti. 

 

D.V-04 Starptautiskais naftas cauruļvadu transports 

Naftas cauruļvadu transports starp divām vietām (iesūknēšanas vietu un izsūknēšanas vietu), 
kas atrodas divās dažādās valstīs vai tām atvēlētās jūras gultnes daļās. Var ietvert tranzītu caur 
vēl vienu vai vairākām valstīm. 

 

D.V-05 Starptautiskais gāzes cauruļvadu transports 

Gāzes cauruļvadu transports starp divām vietām (iesūknēšanas iekārtu un izsūknēšanas 
iekārtu), kas atrodas divās dažādās valstīs vai tām atvēlētās jūras gultnes daļās. Var ietvert 
tranzītu caur vēl vienu vai vairākām valstīm. 
 

D.V-06 Cauruļvada transporta jauda 

Produkta maksimālā tonnāža, ko cauruļvads spēj pārvietot konkrētā laikposmā. 
 

Attiecībā uz dažādu produktu cauruļvadiem jāizmanto cauruļvada transportējamo produktu 
vidējais blīvums vai galvenā transportējamā produkta blīvums, lai jaudu – ko parasti mēra 
barelos vai kubikmetros konkrētā laikposmā – konvertētu tonnās. 

 

D.V-07 Pa cauruļvadiem transportētās kravas 

Jebkāda gāze, dabasgāze vai rūpnieciski pārstrādāta gāze, sašķidrināta vai gāzveida7, jēlnafta8 
vai pārstrādāti naftas produkti9, ko pārvieto pa cauruļvadiem. 

 

D.V-08 Jēlnafta 

Ogļūdeņražu maisījums, ko atrod šķidrā veidā dabīgās pazemes krātuvēs un kas paliek šķidrā 
stāvoklī atmosfēras spiedienā, kad jēlnafta iziet caur atdalīšanas iekārtām virszemē. 

 

                                                
7 SITC 4. red. 34. nodaļa. Standartizētā starptautiskā tirdzniecības klasifikācija, statistikas dokumentu M sērija, Nr. 34/4. red. ANO, 2006.  
8 SITC 4. red. 333. klase. Standartizētā starptautiskā tirdzniecības klasifikācija, statistikas dokumentu M sērija, Nr. 34/4. red. ANO, 2006. 
9 SITC 4. red. 334. klase. Standartizētā starptautiskā tirdzniecības klasifikācija, statistikas dokumentu M sērija, Nr. 34/4. red. ANO, 2006. 
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D.V-09 Naftas pārstrādes produkti 

Naftas pārstrādes produkti ir, bet ne tikai benzīns, petroleja, destilācijas produkti (tostarp 
kurtuvju nafta nr. 2), sašķidrinātā naftas gāze, asfalts, smēreļļas, dīzeļdegviela un atlieku 
degvielas produkti. 
 

D.V-10 Sašķidrinātā dabasgāze (LNG) 

Dabasgāze sastāv galvenokārt no dabā pazemes krājumos atrodama metāna, kas saistās ar 
jēlnaftu vai gāzi, ko iegūst no ogļraktuvēm (raktuvju gāze). Lai atvieglotu transportēšanu, 
dabasgāzi var pārvērst šķidrā formā, samazinot tās temperatūru līdz -160o C atmosfēras 
spiedienā. Tādējādi iegūst sašķidrināto dabasgāzi (LNG). 

 
Sašķidrinātās dabasgāzes blīvums atkarībā no tās sastāva ir 0,44 līdz 0,47 tonnas uz 
kubikmetru. 

 

D.V-11 Šķidrā naftas gāze (LPG) 

Sastāv no propāna un butāna, un to parasti iegūst no dabasgāzes. 
 

Vietās, kur nav dabasgāzes un benzīna patēriņš ir mazs, jēlnaftu pārvērš šķidrajā naftas gāzē, 
to uzlabojot ar katalīzi. 

 

D.V-12 Cauruļvada tonnkilometrs 

Transporta mērvienība, kas rāda vienas tonnas kravas transportēšanu pa cauruļvadu viena 
kilometra attālumā. 

 
Ņem vērā reālās pārvietošanas attālumu. 

 

D.V-13 Kravas, kas atstājušas valsti pa cauruļvadu (izņemot tranzītu vienīgi pa cauruļvadu) 

Kravas, kuras pēc iepildīšanas cauruļvadā ar sūknēšanu vai kompresiju vienā valstī vai tai 
iedalītajā jūras gultnes daļā ir atstājušas šo valsti pa cauruļvadu un nogādātas citā valstī. 

 

D.V-14 Kravas, kas ienākušas valstī pa cauruļvadu (izņemot tranzītu vienīgi pa cauruļvadu) 

Kravas, kas pēc ievadīšanas cauruļvadā ar sūknēšanu vai kompresiju citā valstī vai tai iedalītajā 
jūras gultnes daļā ir ienākušas šajā valstī pa cauruļvadu un ir tur nogādātas. 

  

D.V-15 Cauruļvadu tranzīta transports 

Kravas, kas ienākušas valstī pa cauruļvadu un atstājušas valsti pa cauruļvadu punktā, kurš nav 
kravas ienākšanas punkts, pēc transportēšanas cauri valstij vienīgi pa cauruļvadu. 

 
Ietver kravas, kas ienākušas aplūkojamā valstī un/vai ir atstājušas šo valsti šķidrumu 
konteineros pirms ievadīšanas tajos ar sūknēšanu vai kompresiju vai pēc piegādes no 
cauruļvada uz valsts robežas.   

 

D.V-16 Kravas cauruļvadu transporta savienojums 

Apvieno vietu, kurā ar sūknēšanu vai kompresiju notiek iepildīšana, un piegādes vietu, kravu 
transportējot pa cauruļvadu neatkarīgi no maršruta. 

 
Vietas nosaka, izmantojot starptautiskās klasifikācijas sistēmas, piemēram, NUTS (Statistisko 
teritoriālo vienību klasifikatoru, ko izmanto EK Statistikas birojs).  
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D.V-17 Sākotnējās iesūknēšanas vieta vai kompresijas stacijas vieta  

Ņem vērā vietu, kurā krava ir pirmo reizi iesūknēta vai pirmo reizi ar kompresiju ievadīta 
cauruļvadā. 

 

D.V-18 Izsūknēšanas vai gāzes piegādes vieta  

Ņem vērā vietu, kurā krava ir pirmo reizi izsūknēta vai piegādāta no cauruļvada. 
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D.VI ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ 

 

D.VI-01 Naftas cauruļvada transportam patērētā enerģija 

Galīgais enerģijas daudzums, kas patērēts produktu pārvietošanai pa naftas cauruļvadu. 
 

D.VI-02 Naftas ekvivalenta tonna (TOE) 

Enerģijas patēriņa mērvienība: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
 

Konvertēšanas koeficienti vienas metriskās tonnas naftas produktu pārvēršanai TOE, ko 
pieņēmusi Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA): 
- dzinēju benzīnam  1,070 
- gāzei/dīzeļdegvielai  1,035 
- mazutam    0,960 
- sašķidrinātai naftas gāzei 1,130 
- dabasgāzei   0,917 
 
Elektroenerģijai IEA izmanto konvertēšanas koeficientu 1 TWh = 0,086 Mtoe. 

 

D.VI-03 Džouls 

Enerģijas patēriņa mērvienība: 
1 teradžouls = 1012J = 2,78 x 105 kWh 
1 teradžouls = 23,88459 TOE. 

 

D.VI-04 Dzinēju benzīns  

Viegls naftas ogļūdeņražu produkts, ko lieto iekšdedzes dzinējos, izņemot aviācijas dzinējus. 
 

Dzinēju benzīnu destilē no 35 C līdz 215 C temperatūrā un izmanto kā degvielu uz zemes 
bāzētiem dzirksteļaizdedzes dzinējiem. Dzinēju benzīnā var būt piedevas, skābekļa savienojumi 
un oktāna skaitļa palielinātāji, ieskaitot tādus svina savienojumus kā TEL (tetraetilsvins) un TML 
(tetrametilsvins). 

 
Kaloritāte: 44,8 TJ/1 000 t. 

 

D.VI-05 Gāze/dīzeļdegviela (destilēta kurtuvju nafta) 

Naftas produkts, kas iegūts no zemākās frakcijas, atmosfērā destilējot jēlnaftu. 
 

Gāze/dīzeļdegviela ietver smagās gāzes degvielas, ko iegūst, vakuumā atkārtoti destilējot 
atlikumu, kas paliek pēc destilēšanas atmosfēras spiedienā. Gāzi/dīzeļdegvielu destilē 200°C 
līdz 380°C, bet mazāk par 65 % no visa apjoma destilē 250°C, ieskaitot zudumus, un vismaz 
80 % 350°C. Aizdegšanās punkts vienmēr ir virs 50°C, un produktu blīvums ir lielāks par 0,81. 
Smagos naftas produktus, ko iegūst sajaucot, grupē ar gāzveida naftas produktiem, ja to 
kinemātiskā viskozitāte 40°C nepārsniedz 25 cST. 
 
Kaloritāte: 43,3 TJ/1 000 t. 

 

D.VI-06 Sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) 

Parafīnu rindas vieglie ogļūdeņraži, ko iegūst vienīgi jēlnaftas destilācijas procesā. 
 
Sašķidrinātās naftas gāzes ir propāns un butāns vai šo abu ogļūdeņražu maisījums. Tās var 
sašķidrināt zemā (5-10 atmosfēru) spiedienā. Šķidrā stāvoklī un 38oC temperatūrā to relatīvais 
tvaiku spiediens ir ne lielāks par 24,5 bāriem. Īpatnējais svars svārstās no 0,50 līdz 0,58. 
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D.VI-07 Sašķidrinātā dabasgāze (LNG) 

Dabasgāze sastāv galvenokārt no dabīgos pazemes krājumos atrodama metāna, kas saistās ar 
jēlnaftu vai gāzi, ko iegūst no ogļraktuvēm (raktuvju gāze). Lai atvieglotu transportēšanu, 
dabasgāzi var pārvērst šķidrā formā, samazinot tās temperatūru līdz -160o C atmosfēras 
spiedienā. Tādējādi iegūst sašķidrināto dabasgāzi (LNG). 

 
Sašķidrinātās dabasgāzes blīvums ir 0,44 līdz 0,47 tonnas uz kubikmetru atkarībā no tās 
sastāva. 

 

D.VI-08 Dabasgāzes šķidrumi (NGL) 

Dabasgāzes šķidrumi ir šķidri vai sašķidrināti ogļūdeņraži, ko iegūst no dabasgāzes atdalīšanas 
iekārtās vai gāzes pārstrādes rūpnīcās. Dabasgāzes šķidrumi ir etāns, propāns, butāns 
(parastais un izobutāns), pentāns (izopentāns) un pluspentāni (ko dažreiz sauc par dabīgo 
benzīnu vai rūpnīcu kondensātu). 

 

D.VI-09 Elektroenerģija 

Enerģija, ko ražo parastajās termiskajās, atoma, hidroelektriskajās, ģeotermiskajās vai citās 
atjaunojamo resursu iekārtās, izņemot enerģiju, ko ražo hidroelektrisko spēkstaciju sūkņu 
stacijās, un ko mēra ar elektroenerģijas kaloritāti (3,6TJ/GWh). 
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E.I INFRASTRUKTŪRA 

E.I-01 Jūras piekrastes rajons 

Jūras piekrastes rajonu parasti definē kā krasta līnijas vienlaidus posmu kopā ar 
piekrastes salām. To definē, ņemot vērā piekrastē atrodošās vienas vai vairāku ostu 
darbības zonas vai arī piekrastes rajona galējo punktu ģeogrāfiskās koordinātas. 
 
Var iekļaut upju krastus. Dažām valstīm par vienu jūras piekrastes rajonu var uzskatīt 
divus atsevišķus krasta līnijas posmus, piemēram, Meksikas Atlantijas okeāna krasta 
līniju un Klusā okeāna krasta līniju. 

 

E.I-02 Osta 

Vieta, kas iekārtota, lai tirdzniecības kuģi var noenkuroties un iekraut vai izkraut  
kravu, vai kur pasažieri var uzkāpt uz kuģiem vai nokāpt no tiem, parasti tieši uz ostas 
mola. 
 

E.I-03 Statistikas osta 

Statistikas osta sastāv no vienas vai vairākām ostām, ko parasti kontrolē vienota 
ostas pārvalde, kura spēj reģistrēt kuģu un kravu pārvietošanos. 
 

E.I-04 Svarīgas nozīmes osta 

Osta, kuru raksturo regulāra okeāna kuģu satiksme un regulāra piekrastes jūras 
pārvadājumu satiksme. 
 

E.I-05 UN/LOCODE 

5 zīmju kods, kurā pirmās divas zīmes ir ISO 3166 noteiktais valsts kods, bet pārējās 
trīs iegūst, izmantojot UNECE (Ženēva) 16. rekomendāciju, kā arī izmantojot EK 
Statistikas biroja kodus, kas piešķirti ostām, kuras vēl nav iekļautas ANO sistēmā. 
 

E.I-06 Piekļuve ostai – no jūras 

Piekļuvi ostai nosaka šādi raksturlielumi: 
 
a) maksimālais tāda kuģa garums, kuru var uzņemt ostā – metros; 
b) maksimālā tāda kuģa iegrime, kuru var uzņemt ostā – metros; 
c) pieejas ostai platums un dziļums bēguma apstākļos – metros; 
d) ieejas kanāla platums un dziļums bēguma apstākļos – metros; 
e) plūdmaiņas laika intervāls stundās, kad maksimālas iegrimes kuģi var ienākt ostā 
un atstāt to; 
f) augstuma ierobežojumi paisuma apstākļos − metros (atstarojoši tilti); 
g) plūdmaiņas diapazons – metros. 
 

E.I-07 Ostas sauszemes aprīkojums 

a) kopējā ostas sauszemes platība – m2; 
b) jēlnaftas un naftas produktu uzglabāšanas teritorija – m2; 
c) citas neiesaiņotu materiālu uzglabāšanas teritorijas – m2; 
d) konteineru uzglabāšanas teritorijas – m2 un TEU (divdesmit pēdu ekvivalenta 

vienībās); 
e) citas platības – m2; 
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f) ceļi – m; 
g) sliežu ceļi – m; 
h) pasažieru termināļi – skaits, un kuģu skaits, ko var uzņemt viens termināls. 
 
Neiesaiņotu materiālu uzglabāšanas teritorijās ieskaita platības sausu beramo 
materiālu, kokmateriālu, papīra, puskonteineru utt. uzglabāšanai. Sliežu ceļi ietver 
rezerves ceļus. 
 

E.I-08 Ostas uzglabāšanas platības 

Uzglabāšanas vajadzībām paredzētās ostas platības m2 pēc to aprīkojuma veida. 
Augstums metros segtām platībām. 
 
a) atklātas, droši nenožogotas; 
b) atklātas un droši nožogotas; 
c) segtas, bet droši nenožogotas; 
d) segtas, nožogotas. 
 
Droši nožogotai teritorijai ir žogi, sienas un/vai novērošanas sistēmas. 
 

E.I-09 Ostas kuģu piestātņu garums pēc to izmantošanas veida 

a) kopējais piestātņu garums metros; 
b) piestātņu garums metros pēc to izmantošanas veida: 

- universālas izmantošanas piestātnes, 
- specializētas piestātnes: 

1 Ro-Ro, 
2 konteineri, 
3 citas parasta tipa kravas, 
4 sausas neiesaiņotas kravas, 
5 šķidras neiesaiņotas kravas, 
6 pasažieri, 
7 zvejniecība; 

- citas. 
 

E.I-10 Ostas kuģu piestātņu garums pēc ūdens dziļuma 

Piestātņu garums metros, iedalot tās pēc ūdens dziļuma, kas pieejams pie tām ar 
bortu pietauvotiem kuģiem bēguma laikā. 
 
Iespējamie dziļuma diapazoni: 
 
a) līdz 4 metriem; 
b) vairāk par 4 un līdz 6 metriem; 
c) vairāk par 6 un līdz 8 metriem; 
d) vairāk par 8 un līdz 10 metriem; 
e) vairāk par 10 un līdz 12 metriem; 
f) vairāk par 12 un līdz 14 metriem; 
g) vairāk par 14 metriem. 

E.I-11 Ro-Ro piestātne  

Vieta, kurā var noenkuroties Ro-Ro kuģis un kurā no tā un uz to, izmantojot rampas 
no kuģa uz krastu un otrādi, var iekraut un attiecīgi izkraut transportlīdzekļus un citas 
mobilas Ro-Ro vienības. 
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E.I-12 Ostas celtņi pēc to celtspējas 

Ostā pieejamo celtņu skaits pēc to celtspējas. 
 
Celtspējas iespējamās klases var būt šādas: 
 
a) 10 tonnas vai mazāk; 
b) vairāk par 10 tonnām un līdz 20 tonnām; 
c) vairāk par 20 tonnām un līdz 40 tonnām; 
d) 40 tonnas un vairāk. 

 

E.I-13 Ostas celtņi pēc to veida 

Ostā pieejamo celtņu skaits pēc to veida 
 
a) pārvietojamie konteineru celtņi; 
b) citi konteineru celtņi; 
c) pārējie celtņi. 
 

E.I-14 Ostā esošais remonta aprīkojums 

Ostā esošais remonta aprīkojums pēc skaita un pēc maksimālā uzņemamā kuģa 
lieluma 
 
a) sausie doki; 
b) peldošie doki; 
c) stāpeļi; 
d) speciālas kuģu remonta piestātnes. 
 

E.I-15 Ostu navigācijas līdzekļi un pakalpojumi 

Navigācijas līdzekļu un pakalpojumu pieejamība vai nepieejamība a) ostā un 
b) pieejas kanālos attiecībā uz  
 
a) loču pakalpojumiem; 
b) gaismas signāliem un bākām; 
c) radariem un radiobākām; 
d) kuģu satiksmes sistēmu (VTS) ostas akvatorijā un piekrastes navigācijas 

pakalpojumiem visapkārt ostai; 
e) velkoņiem manevru veikšanai ostas akvatorijā – skaits; 
f) eskortēšanas velkoņiem tankkuģiem – skaits; 
g) bunkurēšanas aprīkojumu; 
h) pietauvošanās pakalpojumiem. 

 

E.I-16 Ostas saikne ar sauszemi un piekrastes jūras pārvadājumiem 

Piekrastes jūras pārvadājumu pieejamība un saikņu ar sauszemi pieejamība un to 
attālums km no tuvākās ostas ieejas 
 
a) piekrastes jūras pārvadājumi; 
b)  dzelzceļa pasažieru stacija; 
c) dzelzceļa preču stacija; 
d) piekļuve šosejām; 
e) savienojumi ar iekšzemes ūdensceļiem; 
f) lidosta. 
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E.II TRANSPORTA APRĪKOJUMS 

E.II.A KUĢI 

E.II.A-01 Jūras kuģis 

Peldoša jūras konstrukcija ar vienu vai vairākiem virsūdens ūdensizspaida 
korpusiem. 
 
Šis termins ietver kuģus ar zemūdens spārniem, kuģus uz gaisa spilvena 
(transportlīdzekļus uz gaisa spilvena), katamarānus (ātrgaitas kuģus), naftas ieguves 
platformas, peldošās bākas un jūras baržas. Šis termins ietver remontā esošus 
kuģus. Šis termins neietver kuģus, kuri kuģo tikai pa kuģojamiem iekšējiem 
ūdensceļiem vai piekrastes ūdeņiem, vai ūdeņiem, kas atrodas tiem cieši blakus, vai 
teritorijās, kurās piemēro ostu noteikumus.  

 

E.II.A-02 Kuģa uzbūvēšanas gads 

Kuģa būves pabeigšanas gads. 
 

E.II.A-03 Pēdējās kapitālās pārbūves vai pārveides gads 

Gads, kurā tika veikta pēdējā nozīmīgā kuģa pārveide vai pārbūve, kas ietekmēja tā 
konstrukciju. 
 

E.II.A-04 Sauso kravu jūras barža 

Šī kategorija ietver klāja baržas, paškrāvējas baržas, lihteru baržas, atklātas sauso 
kravu baržas, slēgtas sauso kravu baržas un citas sauso kravu baržas. 

 

E.II.A-05 Kuģis  

Pašgājējs virsūdens ūdensizspaida jūras kuģis. 
 

Šis termins ietver katamarānus (ātrgaitas kuģus). Šis termins neietver kuģus ar 
zemūdens spārniem, kuģus uz gaisa spilvena (transportlīdzekļus uz gaisa spilvena), 
zemūdens aparātus un zemūdenes. Jūras kuģis iziet atklātā jūrā, tas ir, ārpus tādu 
teritoriju robežām, kurās tiek piemēroti iekšzemes ūdensceļu tehniskās drošības 
noteikumi, un ārpus kurām kuģa operatoram ir jāievēro jūrniecības noteikumi.  

 

E.II.A-06 Tirdzniecības kuģis 

Kuģis, kas ir konstruēts preču pārvadāšanai, pasažieru transportam vai īpaši aprīkots 
kāda konkrēta komerciāla uzdevuma veikšanai. 

 
Šis termins neietver kara kuģus un kuģus, ko izmanto valsts pārvalde un valsts 
dienesti. Tirdzniecības kuģus iedala kravas un pasažieru pārvadājumu kuģos un 
dažādu uzdevumu veikšanas kuģos, kas ir speciāli aprīkoti kāda konkrēta uzdevuma 
veikšanai. Dažādu uzdevumu veikšanas kuģi ietver zvejas un zivju pārstrādes kuģus, 
velkoņus, bagarus, izpētes kuģus un iekārtu atklātā jūrā atbalsta kuģus. 
 
Lai gan, balstoties uz EK Statistikas biroja klasifikāciju (ICST-COM), kura ir 
saskaņota ar UNCTAD Starptautisko kuģu veidu klasifikāciju, ir noteikti šādi specifiski 
kuģu veidi, baržas tiek aplūkotas atsevišķi un nav iekļautas tirdzniecības kuģa 
definīcijā: 
1. Šķidro kravu kuģi 
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Šī kategorija ietver naftas tankkuģus, tankkuģus ķimikāliju pārvadāšanai, 
sašķidrinātas gāzes tankkuģus, tankkuģu baržas un citus tankkuģus. Šķidro 
kravu kuģu tālākais apakšiedalījums varētu būt šāds: 
a. Vienkorpusa šķidro kravu kuģi. 
b. Dubultkorpusa šķidro kravu kuģi. 

 
2. Balkeri 
 Šī kategorija ietver sauso kravu/naftas pārvadāšanas kuģus un sauso kravu 

pārvadāšanas kuģus. 
 
3. Konteineru kuģi 

Kuģi, kuri viscaur ir aprīkoti ar pastāvīgām vai pārvietojamām vertikālām 
vadotnēm un paredzēti vienīgi konteineru pārvadāšanai.  

 
4. Specifisku kravu kuģi 

Īpaši konstruēti kuģi specifisku kravu pārvadāšanai. 
Šajā kategorijā ietilpst automašīnu transportkuģi, mājlopu transportkuģi, 
samazinātas radioaktivitātes degvielas transportkuģi, baržu transportkuģi un 
ķīmisko vielu transportkuģi. 

 
5. Parasto kravu nespecializēti kuģi 

Kuģi, kuri ir konstruēti plaša preču klāsta pārvadāšanai. 
Šajā kategorijā ietilpst refrižeratorkuģi, ro-ro pasažieru kuģi, ro-ro konteineru 
kuģi, citu ro-ro kravu transportkuģi, kombinētie parasto kravu/pasažieru 
transportkuģi un kombinētie parasto kravu/ konteinerkravu transportkuģi. 
Šīs kategorijas tālākais apakšiedalījums varētu būt šāds: 
a. ātrgaitas parasto kravu nespecializētie kuģi, kas atbilst IMO HSC kodeksa 

1.4.30. punkta nosacījumiem; 
b. citi parasto kravu nespecializētie kuģi. 

 
6. Sauso kravu baržas 

Šajā kategorijā ietilpst klāja baržas, paškrāvējas baržas, lihteru baržas, atklātas 
sauso kravu baržas, slēgtas sauso kravu baržas un citas sauso kravu baržas. 

 
7. Pasažieru kuģi 

Kuģi, kuri īpaši konstruēti vairāk nekā 12 maksas pasažieru pārvadāšanai 
neatkarīgi no tā, vai kuģis ir vai nav noenkurojies piestātnē. 

  Šīs kategorijas tālākais apakšiedalījums varētu būt šāds 
a. ātrgaitas specializētie pasažieru kuģi, kas atbilst IMO HSC kodeksa 

1.4.30. punkta nosacījumiem; 
b. citi pasažieru kuģi. 

Kuģis, kurš ir konstruēts ar vienu vai vairākiem klājiem īpaši pasažieru 
pārvadājumiem un uz kura vai nu nav paredzēta pasažieru izmitināšana 
kajītēs (kad tas nav noenkurots piestātnē), vai arī uz kura ne visi 
pasažieri ir izmitināti kajītēs, ja tādas ir nodrošinātas, reizēm tiek saukts 
arī par “prāmi”. 
Ro-ro pasažieru kuģi šajā kategorijā nav ietverti.  

 
8. Zvejas kuģi 
  Šajā kategorijā ietilpst zvejas kuģi un zivju pārstrādes kuģi. 
 
9. Darbības atklātā jūrā 

Šajā kategorijā ietilpst urbumu un izpētes kuģi un iekārtu atklātā jūrā atbalsta 
kuģi. 

 
10. Velkoņi 

Kuģi, kuri ir konstruēti kuģu vai citu peldošu konstrukciju vilkšanai un/vai 
stumšanai. Ostu velkoņi ir iekļauti šajā kategorijā. 

 
11. Dažādi kuģi 
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Jūras statistikas Direktīvā Nr. 95/64/EK paredzēto pārskatu sniegšanas 
nolūkos iekļautie kuģu veidi ir šķidro kravu kuģi, balkeri, konteineru kuģi, 
specifisku kravu kuģi, parasto kravu nespecializēti kuģi un pasažieru kuģi. 

E.II.A-07 IMO kuģa numurs 

Pastāvīgs numurs, kurš identifikācijas nolūkos ir piešķirts katram kuģim. Šis numurs 
nemainās, ja kuģis turpina kuģot ar kādu citu karogu (karogiem), un to ieraksta kuģa 
sertifikātos. IMO kuģa identifikācijas numuru veido trīs burti "IMO", kam seko septiņu 
ciparu skaitlis, kuru visiem kuģiem to uzbūvēšanas brīdī piešķir Lloyd’s Register 
Fairplay. Tas ir unikāls septiņu ciparu numurs, kuru piešķir pašgājējiem jūras 
tirdzniecības kuģiem, kam to būvniecības sākumā paredzētā bruto tonnāža ir 100 
bruto tonnas un vairāk, izņemot šādus kuģus:  
 
− kuģi, kurus izmanto tikai un vienīgi zvejniecībai; 
− kuģi bez mehāniskas piedziņas; 
− izpriecu kuģi; 
− speciālas transporta apkalpošanas kuģi (piemēram, peldošās bākas, meklēšanas 

un glābšanas (SAR) kuģi); 
− paškrāvējas baržas; 
− kuģi uz zemūdens spārniem un kuģi uz gaisa spilvena; 
− peldošie doki un tamlīdzīgi klasificētas konstrukcijas; 
− karakuģi un karaspēka transportkuģi; 
− koka kuģi. 

 

E.II.A-08 Kruīza kuģi 

Pasažieru kuģi, kuri paredzēti, lai nodrošinātu pasažieriem pilnu tūrisma iespaidu 
klāstu. Visi pasažieri ir izvietoti kajītēs. Uz kuģa nodrošinātas dažādas izklaides 
iespējas. 

 
Šajā kategorijā neietilpst kuģi, kuri sniedz parastos prāmja pakalpojumus, pat ja 
zināms skaits pasažieru uzskata šādus pakalpojumus par kruīzu. Šajā kategorijā 
neietilpst arī kravas kuģi, kuri spēj pārvadāt ļoti ierobežotu skaitu pasažieru, kas tiek 
izmitināti kajītēs. Šajā kategorijā neietilpst arī kuģi, kuri paredzēti tikai vienas dienas 
ekskursijām 

 

E.II.A-09 Jūras kuģa reģistrācijas valsts  

Valsts un/vai teritorija, kura apstiprina kāda jūras kuģa reģistrāciju.  
 
Jūras kuģis ir pakļauts jūrniecības noteikumiem attiecībā uz ekipāžas lielumu, 
drošības standartiem un tā reģistrācijas valsts un/vai teritorijas konsulārajai 
pārstāvniecībai ārzemēs. Dažas valstis, piemēram, Norvēģija un Dānija, nodrošina 
“starptautiskus” vai “atklātus” reģistrus, kuru prasības atšķiras no “nacionālajiem” 
reģistriem noteiktajām prasībām. 

 

E.II.A-10 Jūras kuģis, kurš kuģo ar savas valsts karogu 

Jūras kuģis, kurš ir reģistrēts pārskatu sniedzošajā valstī. 
 

E.II.A-11 Jūras kuģis, kurš kuģo ar ārvalstu karogu 

Jūras kuģis, kurš ir reģistrēts kādā citā valstī, nevis pārskatu sniedzošajā valstī. 
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E.II.A-12 Tirdzniecības flote 

Valstī kādā konkrētā datumā reģistrēto tirdzniecības kuģu, kuru tonnāža pārsniedz 
100 tonnas, skaits. 

 
Flotes lieluma izmaiņas atspoguļo pārskatu sniedzošās valsts jūras flotes izmaiņas 
kopumā vai kāda konkrēta kuģu veida skaita izmaiņas, ko ir izraisījusi jaunu kuģu 
būve, veida vai tilpības izmaiņa, kuģu pāreja uz kāda cita karoga valsti vai no kāda 
cita karoga valsts, nodošana lūžņos, neparedzēti notikumi vai pārvešana uz upju 
reģistru vai no tā. Remontā esoši kuģi netiek iekļauti. 
 

E.II.A-13 Pilnā kravnesība (DWT) 

Kuģa pilnā kravnesība ir starpība tonnās starp kuģa ūdensizspaidu ūdenī ar blīvumu 
1,025 t×m-3 pie vasaras kravas ūdenslīnijas un tukša kuģa svaru, t. i., tāda kuģa 
ūdensizspaidu tonnās, kura tvertnēs nav kravas, degvielas, smēreļļu, balasta ūdens, 
svaiga ūdens un dzeramā ūdens un uz kura nav izmantojamu krājumu, kā arī 
pasažieru, apkalpes un viņu mantu. 

 

E.II.A-14 Bruto tonnāža (GT) 

Bruto tonnāža ir kuģa izmēra mērs, ko nosaka saskaņā ar 1969. gada Starptautiskās 
kuģu tonnāžas noteikšanas konvencijas noteikumiem. 
 
Pirms šīs Starptautiskās konvencijas pieņemšanas spēkā bija Oslo konvencija 
(1947. g.), saskaņā ar kuru noteiktā bruto tonnāža atsevišķiem kuģiem būtiski 
atšķiras. Atsevišķos gadījumos ir pieejams tikai ar šo iepriekšējo konvenciju noteiktais 
kuģa bruto tonnāžas lielums. 

 

E.II.A-15 Automātiskās identifikācijas sistēma 

Automātiskās identifikācijas sistēma ir sistēma, kura: 
 
- automātiski sniedz informāciju – tostarp datus par kuģa identitāti, veidu, pozīciju, 

kursu, ātrumu, navigācijas statusu un citu ar drošību saistītu informāciju – 
atbilstīgi aprīkotām krasta stacijām, citiem kuģiem un lidaparātiem; 

- automātiski saņem šādu informāciju no analogi aprīkotiem kuģiem; 
- novēro kuģus un seko to kustībai; 
- veic datu apmaiņu ar krastā izvietotām iekārtām. 
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E.II.B KONTEINERI UTT. 

E.II.B-01 Iekraušanas iekārta 

Konteiners, apmaināms kravas nodalījums. 
 
Ietver “paliktņus” (skatīt tālāk E.II.B-09.), ko izmanto jūras transportā kā īpašu 
konteineru veidu. 

 

E.II.B-02 Intermodālā transporta iekārta (ITU) 

Konteiners, apmaināms kravas nodalījums vai puspiekabe/kravas 
autotransportlīdzeklis, kas piemērots intermodālam transportam. 

 

E.II.B-03 Konteiners 

Īpaša, stipra kaste kravas vešanai, kas ir kraujama viena virs otras un ir pārvietojama 
horizontāli vai vertikāli. Konteineram ir oficiālāka tehniska definīcija:  
 
“Konteiners ir transporta iekārtas priekšmets, kurš raksturojams kā 
 
a) pastāvīgs un pietiekami stiprs, lai būtu piemērots atkārtotai izmantošanai, 
b) īpaši projektēts, lai atvieglotu kravu pārvadāšanu ar vienu vai vairākiem transporta 

veidiem bez pārkraušanas starpposmos; 
c) aprīkots ar ietaisēm, kas ļauj to viegli pārvietot, it īpaši pārvietot no viena 

transporta veida uz citu, 
d) projektēts tā, lai to varētu viegli piepildīt un iztukšot, 
e) kraujams viens uz otra,  
f) tvertne, kuras iekšējais tilpums nav mazāks par 1 m3 ". 
 
Neietver apmaināmos kravas nodalījumus.  
 
Lai gan tiem nav iekšējā tilpuma un tādēļ tie neatbilst iepriekš minētajam kritērijam f), 
paliktņi (skatīt tālāk E.II.B-09), ko izmanto jūras transportā, ir jāuzskata par īpaša 
veida konteineriem un tādēļ ir ietverami šajā klasifikācijā. 

 

E.II.B-04 Konteineru izmēri 

Konteineriem ir šādi galvenie izmēri: 
 
a) 20 pēdu ISO konteiners (garums 20 pēdas un platums 8 pēdas) 
b) 40 pēdu ISO konteiners (garums 40 pēdas un platums 8 pēdas) 
c) ISO konteiners ar vairāk nekā 20 pēdu un mazāk nekā 40 pēdu garumu 
d) ISO konteiners ar vairāk nekā 40 pēdu garumu 
e) superaugsts kubveida konteiners (milzu konteiners) 
f) aviācijas konteiners (konteiners, kas atbilst aviotransporta standartiem). 

 
Konteineru augstums parasti ir 8 pēdas, bet ir arī citāda augstuma konteineri. “Augsto 
kubveida konteineru” augstums ir 9,5 pēdas. “Superaugstie kubveida konteineri” ir 
konteineri, kas pārsniedz ISO izmērus. Tādu konteineru garums ir 45 pēdas, 48 
pēdas un 53 pēdas.  
Ja konteinera izmēri atbilst a−e) punktos minētajiem, tos sauc par lieliem 
konteineriem. 
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E.II.B-05 Konteinera taras svars 

Konteinera taras svaru ieskaita konteinerā transportējamās kravas kopējā svarā, un 
to sauc arī par kravas bruto-bruto svaru. Konteinerā transportējamās kravas bruto 
svaru var aprēķināt, no bruto-bruto svara atskaitot konteinera taras svaru, un otrādi. 
Ja nav informācijas par taras svaru, tad taras svaru var novērtēt, izmantojot tālāk 
minētos vidējos lielumus. 
 
Konteinera taras svaru var novērtēt šādi: 

 
a) 20 pēdu ISO konteiners      2,3 tonnas 
b) 40 pēdu ISO konteiners 3,7 tonnas 
c) ISO konteiners, kura garums pārsniedz 20 pēdas, bet  
      nesasniedz 40 pēdas 3,0 tonnas 
d) ISO konteiners, kura garums pārsniedz 40 pēdas 4,7 tonnas 
 

E.II.B-06 Konteineru veidi 

Konteineru galvenie veidi ir definēti ISO Kravas konteineru standartu rokasgrāmatā 
[ISO Standards Handbook on Freight Containers]. 
 
1. Universālie konteineri 
 
2. Specifiskie konteineri 

− slēgtais vēdināmais konteiners 
− vaļējas augšmalas konteiners 
− vaļēju sānmalu konteiners uz platformas 
− vaļēju sānmalu konteiners uz platformas ar pilnu virsbūvi 
− vaļēju sānmalu konteiners uz platformas ar nepilnu virsbūvi un nostiprinātiem 

galiem 
− vaļēju sānmalu konteiners uz platformas ar nepilnu virsbūvi un atlokāmiem 

galiem  
− platforma (konteiners) 

 
3. Specifiskie kravas konteineri 

− termokonteiners 
− izolētais konteiners 
− saldētājkonteiners (ar izlietojamu aukstumnesēju) 
− mehāniskās saldēšanas konteiners 
− apsildāms konteiners 
− saldēšanas un apsildes konteiners 
− tvertnes konteiners 
− sauso materiālu konteiners 
− nosauktas kravas konteiners (piemēram, automašīnu, lauksaimniecības 

dzīvnieku vai citu) 
− aviācijas tipa konteiners. 

E.II.B-07 Divdesmit pēdu ekvivalenta vienība (TEU) 

Statistikā izmantojama vienība, kas pamatojas uz 20 pēdu (6,10 m) garu ISO 
konteineru, lai nodrošinātu dažādas ietilpības konteineru standartizētu mērīšanu un 
lai aprakstītu konteinerkuģu vai termināļu ietilpību. Viens 20 pēdu ISO konteiners ir 
vienāds ar 1 TEU.  
 
Viens 40 pēdu ISO konteiners ir 2 TEU. 
Viens konteiners, kura garums ir no 20 līdz 40 pēdām, ir 1,50 TEU. 
Viens konteiners, kura garums pārsniedz 40 pēdas, ir 2,25 TEU. 



E. JŪRAS TRANSPORTS 
 

- 111 - 

E.II.B-08 Apmaināmais kravas nodalījums 

Kravas pārvadāšanas iekārta, kas optimāli pielāgota ceļu transportlīdzekļa izmēriem 
un aprīkota ar celšanas armatūru, lai pārceltu kravu uz citu transporta veidu, parasti 
no autotransporta uz dzelzceļu. 

 
Sākotnēji šādas iekārtas nebija projektētas, lai tās krautu vienu virs otras, ja tās ir 
piepildītas vai no augšas paceļamas. Tagad daudzas no tām var tā novietot, lai gan 
ne tādā pašā mērā kā konteinerus. Galvenā iezīme, kas tās atšķir no konteineriem, ir 
optimāls pielāgojums ceļu transportlīdzekļu izmēriem. Šādām iekārtām būtu 
vajadzīga Starptautiskās dzelzceļa savienības (UIC) atļauja izmantošanai uz 
dzelzceļa. Daži apmaināmie kravas nodalījumi ir aprīkoti ar salokāmām kājām, uz 
kurām iekārta balstās, kad tā neatrodas uz transportlīdzekļa. 

E.II.B-09 Paliktnis 

Iekraujama platforma bez virsbūves, taču tikpat gara un plata kā konteinera pamats 
un aprīkota ar augšējo un apakšējo stūru armatūru. 
 
Tas ir alternatīvs nosaukums, ko lieto, lai aprakstītu dažu veidu specifiskos 
konteinerus, proti, platformas konteinerus un uz platformām balstītus, nepilnas 
konstrukcijas konteinerus. 

E.II.B-10 Palete 

Pacelta platforma, kas paredzēta kravas pacelšanas un sakraušanas atvieglošanai.  
 
Paletes parasti izgatavo no koka, un tām ir standarta izmēri: 
1000mm X 1200mm (ISO) un 800mm X 1200mm (CEN gabarīti). 

E.II.B-11 Ro-ro iekārta 

Riteņu iekārta preču vešanai, piemēram, smagā automašīna, piekabe vai 
puspiekabe, kas var braukt vai ko var uzvilkt uz kuģa vai vilciena. 
 
Ostas vai kuģu treileri ir ietverti šajā definīcijā. 



E. JŪRAS TRANSPORTS 
 

- 112 - 

E.III UZŅĒMUMI, EKONOMISKĀ EFEKTIVITĀTE UN NODARBINĀTĪBA 
 

E.III-01 Nomāts transports vai maksas transports 

Cilvēku vai preču pārvadāšana pret atlīdzību trešo personu vārdā. 
 

E.III-02 Transports uz sava rēķina 

Transports, kas nav nomas transports vai transports par maksu. 
 

Šāds transports ir kāda uzņēmuma kravu pārvietošana bez jebkādu ar to saistītu 
finanšu operāciju veikšanas. 

 

E.III-03 Uzņēmums 

Institucionāla vienība vai institucionālo vienību vismazākā kombinācija, kura aptver 
un tieši vai netieši kontrolē visas funkcijas, kuras nepieciešamas tās ražošanas 
darbību veikšanai. 
 
Prasība pret uzņēmumu ir tāda, ka tam ir jābūt vienam īpašniekam un vienotai 
kontrolei. Tomēr tas var būt neviendabīgs attiecībā uz saimniecisko darbību, kā arī 
atrašanās vietu. Tiek ņemti vērā arī tie uzņēmumi, kuros nav algotu darbinieku. 
Pārskatā jāietver tikai tās vienības, kuras pārskata periodā patiešām ir veikušas 
darbību. "Pasīvas" vienības vai tādas, kuras vēl nav sākušas savu darbību, pārskatā 
neiekļauj. 

 

E.III-04 Jūras transporta uzņēmums (kuģniecība) 

Uzņēmums, kurš vienā vai vairākās vietās veic darbību ar nolūku sniegt jūras 
transporta pakalpojumus un kura galvenais darbības veids pievienotās vērtības ziņā 
ir jūras transports. 

 
Attiecībā uz darbības klasifikāciju tiek ietvertas šādas klases: 
 
ISIC 4. red. Projekts Klase 501 – Jūras un piekrastes ūdens transports 
NACE/2. red.: Klase 50.1 Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports 
  Klase 50.2 Kravu jūras un piekrastes ūdens transports 
 
Kuģu pārvaldības uzņēmumi, kuri darbojas kā tirdzniecības kuģu operatori to 
īpašnieku vai nomnieku vārdā, tiek iekļauti. Ostas un citas vienības, kuras sniedz 
atbalsta un palīgtransporta pakalpojumus, netiek iekļautas. Tās ietilpst E.III-06 
punktā. 

 

E.III-05 Jūras transporta valsts uzņēmums 

Jūras transporta uzņēmums, kurā kontrolpakete (vairāk nekā 50 procenti kapitāla) 
pieder valstij vai valsts iestādēm un to uzņēmumiem. 
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E.III-06 Ostas uzņēmums 

Uzņēmums, kurš vienā vai vairākās vietās sniedz ostas pakalpojumus un kura 
galvenais darbības veids pievienotās vērtības ziņā ir ostas pakalpojumi. Izpriecu 
ostas uzņēmumi netiek iekļauti. 

 
Iekļauj pašus ostu uzņēmumus, atskaitot izpriecu ostas uzņēmumus. Attiecībā uz 
darbības klasifikāciju tiek ietvertas šādas klases: 
 
ISIC 4. red. Projekts:  Klase: 5222 – Ūdens transporta palīgdarbības 
NACE 2. red.:  Klase: 52.22- Ūdens transporta palīgdarbības 

E.III-07 Ostas valsts uzņēmums 

Ostas uzņēmums, kurā kontrolpakete (vairāk nekā 50 procenti kapitāla) pieder valstij 
vai valsts iestādēm un to uzņēmumiem. 

 

E.III-08 Klasifikācijas organizācija 

Uzņēmums, kurš nosaka jūras kuģu dizaina un konstrukcijas standartus un veic šo 
standartu ievērošanas pārbaudes visu kuģa kalpošanas laiku, lai sabiedrības 
interesēs nodrošinātu augstus dizaina, izgatavošanas, konstrukcijas, uzturēšanas, 
ekspluatācijas un efektivitātes tehniskos standartus ar nolūku uzlabot cilvēku dzīvību 
un īpašuma aizsardzību uz jūras. 
 
Attiecībā uz darbības klasifikāciju tiek ietvertas šādas klases: 
 
ISIC 4. red. Projekts:  Klase: 5229 – Pārējās transporta palīgdarbības 
NACE 2. red.:  Klase: 52.29- Pārējās transporta palīgdarbības 

 

E.III-09 Apgrozījums 

Apgrozījums ietver kopsummas, par ko uzņēmums ir izrakstījis rēķinus pārskata 
periodā, un tas atbilst trešām personām piegādātu preču vai pakalpojumu tirgus 
noietam. Apgrozījums ietver “pārējos pamatdarbības ienākumus", piemēram, 
ienākumus no koncesijām, patentiem, preču zīmēm un tamlīdzīgas summas. 
Apgrozījumā ieskaita visas nodevas un nodokļus par precēm un pakalpojumiem, par 
ko apsekojamā vienība izrakstījusi rēķinus, izņemot PVN, par ko apsekojamā vienība 
izrakstījusi rēķinus saviem klientiem. Tāpat apgrozījumā ieskaita visus citus 
maksājumus, ko sedz klienti. Jāatņem cenu pazeminājumi, rabati un atlaides, kā arī 
atpakaļ nodota iepakojuma vērtība, taču nav jāatņem cenu atlaides par samaksu 
skaidrā naudā. 
 
Apgrozījumā ieskaita tikai parastās darbības, un tāpēc tajā neieskaita pamatlīdzekļu 
pārdošanu. Neieskaita arī darbības subsīdijas, ko saņem no valsts iestādēm vai 
Eiropas Savienības iestādēm. 

 

E.III-10 Nodarbinātība 

Nodarbinātība ir nodarbināto personu skaits, t. i., to personu kopējais skaits, kas 
strādā uzņēmumā (ieskaitot strādājošus īpašniekus, uzņēmumā regulāri strādājošus 
partnerus un nealgotus ģimenes darbiniekus), kā arī personas, kas strādā ārpus 
apsekojamās vienības, bet kas ir tai piederīgas un kam tā maksā algas (piemēram, 
tirdzniecības pārstāvji, piegādātāji, remonta un apkopes strādnieki). Ieskaita arī 
personas, kas darbu kavē īslaicīgi (piemēram, personas, kas ir slimības atvaļinājumā, 
apmaksātā atvaļinājumā vai kādā īpašā atvaļinājumā), personas, kas streiko, bet ne 
personas, kas atstājušas darbu uz nenoteiktu laiku. Ieskaita arī nepilnas slodzes 
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darbiniekus, kurus par tādiem var uzskatīt atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem un 
kuri ir iekļauti algu sarakstos, kā arī algu sarakstos iekļautus sezonas strādniekus, 
stažierus un mājās strādājošos. 
 
Nodarbināto personu skaitā neieskaita darbaspēku, ko uzņēmumam piegādā citi 
uzņēmumi, personas, kas veic remontdarbus vai apkopes darbus citu uzņēmumu 
uzdevumā, kā arī personas obligātajā militārajā dienestā. No otras puses, personas, 
kuras komerciālu iemeslu dēļ uz ilgtermiņa līguma pamata atrodas kāda uzņēmuma 
rīcībā (piemēram, pārdošanas veicināšanas personāls uz pasažieru prāmjiem), būtu 
jāiekļauj tā uzņēmuma darbinieku skaitā, kurā tās strādā, nevis tā uzņēmuma 
darbinieku skaitā, ar kuru tām ir noslēgts darba līgums. 

 
Ar nealgotiem ģimenes darbiniekiem saprot personas, kas dzīvo kopā ar uzņēmuma 
īpašnieku un regulāri strādā uzņēmumā, bet ar kuriem nav noslēgts darba līgums un 
kuri par padarīto darbu nesaņem noteiktu naudas summu. Termins attiecas tikai uz 
tādām personām, kurām nav pamatdarba kādā citā vienībā, kur tās iekļautas algu 
sarakstā. 
 
Nodarbināto personu skaits atbilst darba vietu skaitam, kā tas definēts Eiropas kontu 
sistēmā 1995 (ESA), un to izsaka kā gada vidējo lielumu. 
 

E.III-11 Nodarbinātības kategorija – jūras transporta uzņēmuma personāls 

Jūras transporta uzņēmuma darbinieku kategorijas ir šādas:  
 
- virsnieki; 
- ierindas sastāvs; 
- kadeti un citi mācekļi; 
- pārējais uz kuģa esošais personāls, ieskaitot restorāna un izklaides darbiniekus; 
- krastā esošais personāls, kura pārziņā ir vadības jautājumi, pārdošana, pasažieri 

un kravu apstrāde utt. 
 

E.III-12 Nodarbinātības kategorija – ostas uzņēmuma personāls 

Ostas uzņēmuma darbinieku kategorijas ir šādas:  
- ostas vadība un administratīvais personāls; 
- loči un pārējie darbinieki, kas bāzējas uz kuģiem; 
- doku strādnieki; 
- tehniskais un apkopes personāls; 
- citi darbinieki. 
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E.IV SATIKSME 

E.IV-01 Jūras satiksme 

Jebkura jūras kuģa pārvietošanās jūrā. 
 
Satiksme vienas ostas ietvaros (jūras kuģu braucieni uz jūrā izvietotām būvēm vai lai 
jūrā atbrīvotos no atkritumiem, vai satiksme no jūras gultnes uz ostu) tiek iekļauta. 
Iekļauj arī jūras kuģu pārvietošanos starp upi un jūru. Pārvietošanās pa iekšzemes 
ūdensceļiem starp jūras ostām un iekšzemes ūdensceļu ostām netiek iekļauta; to 
iekļauj iekšzemes ūdensceļu satiksmē. Neiekļauj jūras kuģu iekšējo pārvietošanos 
starp vienas un tās pašas ostas dažādiem baseiniem vai dokiem. 

 

E.IV-02 Regulāra jūras satiksme 

Jūras kuģu satiksme, kas tiek veikta regulāri saskaņā ar publicētu grafiku vai tik 
sistemātiski vai bieži, ka veido atpazīstami sistemātisku sēriju. 

 

E.IV-03 Neregulāra jūras satiksme 

Jūras satiksme, kas nav regulāra jūras satiksme. 
 

E.IV-04 Jūras brauciens 

Jūras brauciens no kāda norādīta sākumpunkta līdz kādam norādītam galapunktam. 
 

Braucienu var sadalīt vairākos posmos vai daļās. Iekļauj vienas ostas braucienus no 
kādas jūras ostas līdz kādai jūrā izvietotai būvei vai kādai vietai jūrā. Jūrniecības 
kontekstā jūras braucienus sauc arī par reisiem vai jūras braucieniem. 

 

E.IV-05 Jūras posms 

Jūras posms ir kuģa pārvietošanās no vienas ostas tieši uz kādu citu ostu bez 
iegriešanās kādā starpostā. 
 

E.IV-06 Kravas reiss 

Jūras brauciens, kas ietver kravas pārvadājumu no kāda kravas iekraušanas vai 
pasažieru iekāpšanas punkta līdz kādai kravas izkraušanas vai pasažieru izkāpšanas 
ostai. 

 
Jūras brauciens var ietvert iegriešanos vairākās ostās posmā starp norādīto 
sākumpunktu un norādīto galapunktu un ietvert vairākus kravas reisus ar kravas 
iekraušanu un izkraušanu vairākās ostās. 

 

E.IV-07 Attālums starp ostām 

Statistikas nolūkos attālums starp ostām ir konkrētais nobrauktais attālums. 
 

Var sniegt konkrētā attāluma aplēsi. 
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E.IV-08 E.IV-08 Kuģa kilometrs 

Mērvienība, kas apzīmē kuģa pārvietošanos par vienu kilometru. 
 

Tiek ņemts vērā konkrēti nobrauktais attālums. Arī kuģu bez kravas pārvietošanās 
tiek ietverta. 
 

E.IV-09 Tirdzniecības kuģa iegriešanās ostā 

Tirdzniecības kuģis iegriežas ostā, kad tas noenkurojas vai apstājas piestātnē, lai 
iekrautu un/vai izkrautu kravu, uzņemtu un/vai izlaistu pasažierus, vai lai nodrošinātu 
pasažieriem iespēju veikt ekskursiju. 
 
Noenkurošanās bez jebkādas kravas vai pasažieru kustības, kā arī pārvietošanās pa 
ostas akvatoriju netiek iekļauta. 

 

E.IV-10 Iegriešanās ostā bunkurēšanas nolūkā 

Kravas vai pasažieru kuģis iegriežas ostā bunkurēšanas nolūkā, kad tas noenkurojas 
vai apstājas piestātnē kādā ostā, lai uzņemtu degvielu vai papildinātu kuģa krājumus. 

 

E.IV-11 Cita veida iegriešanās ostā 

Kravas vai pasažieru kuģa iegriešanās ostā, kas nav veikta bunkurēšanas nolūkā. 
 

E.IV-12 Tirdzniecība kuģa ierašanās 

Jebkura tirdzniecības kuģa ierašanās, kurš iegriežas kādā ostā pārskata sniegšanas 
valsts teritorijā. 

 

E.IV-13 Tirdzniecības kuģa aizbraukšana 

Jebkura tāda tirdzniecības kuģa aizbraukšana, kurš ir bijis iegriezies kādā ostā 
pārskata sniegšanas valsts teritorijā. 

 

E.IV-14 Iekonservēts tirdzniecības kuģis 

Tirdzniecības kuģis ir iekonservēts, ja tas ir pietauvots ostā darba trūkuma dēļ. 
 

E.IV-15 Ostas valsts kontrole 

Tirdzniecības kuģu inspekcija ostā, ko veic ostas atrašanās vietas valsts, ar nolūku 
pārbaudīt kuģu derīgumu kuģošanai. 

 

E.IV-16 Ostas valsts kontroles veiktā aizturēšana 

Tirdzniecības kuģa, kurš atzīts par nederīgu kuģošanai, aizturēšana ostā, ko veic 
ostas valsts kontrole. 
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E.V TRANSPORTA MĒRĪJUMI 

E.V-01 Jūras transports 

Jebkuri preču un/vai pasažieru pārvadājumi ar tirdzniecības kuģiem tādos reisos, kuri pilnībā 
vai daļēji tiek veikti pa jūru. 

 
Satiksme vienas ostas ietvaros (jūras kuģu braucieni uz jūrā izvietotām būvēm vai lai jūrā 
atbrīvotos no atkritumiem, vai satiksme no jūras gultnes uz ostu) tiek iekļauta. Nav iekļauta 
bunkurēšana un krājumi, kas piegādāti ostā esošiem kuģiem, bet ir iekļauta bunkura degviela, 
kas nosūtīta piekrastē esošiem kuģiem. 

 
Iekļauj arī jūras kuģu pārvietošanos starp upi un jūru. Pārvietošanās pa iekšzemes 
ūdensceļiem starp jūras ostām un iekšzemes ūdensceļu ostām netiek iekļauta. (To iekļauj 
iekšzemes ūdensceļu satiksmē). Neiekļauj jūras kuģu iekšējo pārvietošanos starp vienas un 
tās pašas ostas dažādiem baseiniem vai dokiem. 

 

E.V-02 Komerciālais jūras transports 

Komerciālos nolūkos veikti jūras pārvadājumi vai nu pret samaksu (noma un atlīdzība), vai arī 
uz uzņēmuma paša rēķina paplašinātas ekonomiskās darbības ietvaros. 

 

E.V-03 Iekšzemes jūras transports 

Jūras transports starp divām kādas valsts teritorijas ostām vai vienas ostas īstenots jūras 
transports valsts teritorijas ietvaros. 

 
Jūrniecības iekšzemes jūras transportu sauc arī par kabotāžu. Iekšzemes jūras transportu var 
veikt tirdzniecības kuģis, kurš reģistrēts pārskatu sniedzošajā valstī vai kādā citā valstī. 

 

E.V-04 Starptautiskais jūras transports 

Jūras transports, kurš nav iekšzemes jūras transports. 
 

Starptautiskais vienas ostas īstenotais transports tiek iekļauts. 
 

E.V-05 Ārvalstīs veikts jūras transports 

Starptautiskais jūras transports starp divām valstīm, kuru veic kādā trešā valstī reģistrēts 
tirdzniecības kuģis. 

 
Trešā valsts ir jebkura valsts, kas nav iekraušanas/iekāpšanas valsts vai 
izkraušanas/izkāpšanas valsts. 

 

E.V-06 Piekrastes jūras pārvadājumi 

Kravu pārvadājumi pa jūru starp ostām, kas izvietotas relatīvi šauras ģeogrāfiskās teritorijas 
ietvaros. 

 
Šādos pārvadājumos ietver prāmju un saistpārvadājumus. Eiropā piekrastes pārvadājumi 
sastāvēs no kravas pārvadājumiem pa jūru starp Eiropas ostām, kā arī starp Eiropas ostām un 
ostām, kas neatrodas Eiropas valstīs, taču atrodas ar Eiropu robežojošos slēgto jūru 
piekrastē. 
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E.V-07 Okeāna pārvadājumi 

Kravu pārvadājumi, kuri nav piekrastes jūras pārvadājumi. 

E.V-08 Unificēts transports 

Unificēts transports ir kravu pārvadāšana intermodālās vienībās, tādās kā konteineri vai 
mobilas (Ro-Ro) vienības. 

 
Pārvadājumi noņemamās kravas kastēs tiek iekļauti. 

 

E.V-09 Neunificēts transports 

Pārvadājumi, kuri nav unificētais transports. 
 

Šādi pārvadājumi ietver šķidro un sauso beramo kravu transportu, mežsaimniecības 
materiālus un parastās kravas. 

 

E.V-10 Tonnkilometrs 

Mērvienība, kas apzīmē vienas kravas tonnas pārvadāšanu ar tirdzniecības kuģi viena 
kilometra attālumā. 

 

E.V-11 Piedāvātais tonnkilometrs 

Piedāvātais tonnkilometrs ir tirdzniecības kuģa kravnesības vienas tonnas pārvadājums viena 
kilometra attālumā. Piedāvātie tonnkilometri līdzinās kuģa kravnesības reizinājumam ar 
attālumiem starp ostām visos reisos. Pārvadājumi baržās tiek iekļauti. 

 

E.V-12 Veiktie tonnkilometri 

Veiktos tonnkilometrus aprēķina kā visos reisos pārvadātās konkrētā produkta kravas kopējo 
tonnu skaita un visu reisu attālumu starp ostām summu. 

 

E.V-13 Kravnesības izmantošana  

Veiktie tonnkilometri, kas izteikti kā piedāvāto tonnkilometru procentuāla daļa. 
 

E.V-14 Tonnas uz kuģa 

Kravas svars tonnās uz tirdzniecības kuģa, kad tas ierodas ostā vai atstāj to. 
 

E.V-15 TEU kilometrs 

Mērvienība, kas apzīmē vienas TEU pārvadājumu viena kilometra attālumā. 
 

E.V-16 Piedāvātais TEU kilometrs 

Piedāvātais TEU kilometrs ir konteineru kuģa kravnesības vienas tonnas pārvadājums viena 
kilometra attālumā. Piedāvātie TEU kilometri līdzinās kuģa kravnesības reizinājumam ar 
attālumiem starp ostām visos reisos. 

 
TEU kravnesība ir klasifikācijas organizācijas reģistrā ierakstītā deklarētā kravnesība. 
 

E.V-17 Veiktie TEU kilometri  

Veiktie TEU kilometri tiek aprēķināti kā visos reisos pārvadātā konkrētā produkta TEU kopējā 
skaita un visu reisu attālumu starp ostām summa. 
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E.V-18 TEU kravnesības izmantošana 

Veiktie TEU kilometri, kas izteikti kā piedāvāto TEU kilometru procentuālā daļa. 
 

E.V-19 TEU uz kuģa 

TEU skaits uz tirdzniecības kuģa, kad tas ierodas ostā vai atstāj to. 
 

E.V-20 Jūras pasažieris 

Jebkura persona, kas atrodas uz tirdzniecības kuģa jūras braucienā. 
 

Apkalpojošais personāls, kas norīkots uz tirdzniecības kuģiem, netiek uzskatīts par 
pasažieriem. Par braucienu nemaksājoši ekipāžas locekļi, kuri atrodas uz kuģa, taču nav uz tā 
norīkoti, kā arī zīdaiņa vecuma bērni netiek ieskaitīti. 

 

E.V-21 Kruīza pasažieris 

Jūras pasažieris, kurš veic jūras braucienu uz kruīza kuģa. 
 
Vienas dienas ekskursiju pasažieri netiek iekļauti. 

 

E.V-22 Jūras pasažiera brauciens 

Pasažiera pārvadājums no brauciena sākuma ostas līdz brauciena beigu ostai. Atsevišķiem 
pasažieriem, it īpaši kruīza pasažieriem, tā var būt viena un tā pati osta. 

 
Attālums, kurš ir jāņem vērā, ir pasažiera konkrēti nobrauktais attālums. 

 

E.V-23 Pasažieru kilometrs  

Mērvienība, kura apzīmē viena pasažiera pārvadāšanu viena kilometra attālumā. 
 

E.V-24 Piedāvātais pasažieru kilometrs 

Piedāvātais pasažieru kilometrs ir vienas pasažieru ietilpības vienības pārvadājums viena 
kilometra attālumā. 

 
Piedāvātie pasažieru kilometri ir vienādi ar summu, ko iegūst, reizinot kuģa atļauto pasažieru 
ietilpību ar attālumu starp ostām visos reisos. 
Pasažieru ietilpība ir klasifikācijas organizācijas reģistrā ierakstītā deklarētā ietilpība.  

 

E.V-25 Pasažieri uz kuģa 

Pasažieru skaits uz tirdzniecības kuģa, tam ienākot ostā vai atstājot to. 
 

E.V-26 Veiktie pasažieru kilometri 

Summa, ko iegūst, reizinot katrā braucienā pārvadāto jūras pasažieru skaitu ar attālumu starp 
ostām. 

 

E.V-27 Pasažieru ietilpības izmantošana 

Veiktie pasažieru kilometri, kas izteikti kā piedāvāto pasažieru kilometru procentuālā daļa. 
 

E.V-28 Jūras pasažiera brauciena mērķis 

Brauciena veikšanas iemesli ir šādi: 
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- darbs un izglītība (ikdienas braucieni); 
- uzņēmējdarbība; 
- brīvdienas (atvaļinājums); 
- citi (iepirkšanās, brīvā laika pavadīšana, ģimenes lietas). 

 

E.V-29 Iekāpušais jūras pasažieris 

Pasažieris, kurš uzkāpj uz tirdzniecības kuģa, lai veiktu pasažieru braucienu. 
 

Pāreja no viena tirdzniecības kuģa uz otru tiek uzskatīta par iekāpšanu pēc izkāpšanas. 
Kruīza pasažieri, kas veic kruīza pasažieru ekskursiju, netiek iekļauti. 

 

E.V-30 Izkāpušais jūras pasažieris 

Pasažieris, kurš nokāpj no tirdzniecības kuģa jūras pasažieru brauciena beigās. 
 

Pāreja no viena tirdzniecības kuģa uz otru tiek uzskatīta par izkāpšanu pirms atkārtotas 
iekāpšanas. Kruīza pasažieri, kas veic kruīza pasažieru ekskursiju, netiek iekļauti. 

 

E.V-31 Kruīza pasažieru ekskursija 

Kruīza pasažieru veikts, ar ostu saistīts, īss tūrisma objekta apmeklējums, saglabājot savas 
kajītes uz kuģa. 

 

E.V-32 Jūras pasažieru transporta līnija 

Pa jūru pārvadātu pasažieru iekāpšanas ostas un izkāpšanas ostas savienojums neatkarīgi no 
tā, pa kādu maršrutu pārvadājums ir veikts. 
 
Šīs ostas ir jūras ostas (izņemot upju-jūras transportu, kam šādas ostas var būt iekšzemes 
ūdensceļu ostas), kurām kodi ir piešķirti saskaņā ar starptautiskām klasifikācijas sistēmām, 
tādām kā UN-LOCODE (kodu piešķiršana ostām un citām vietām). 
Šīs ostas var sagrupēt atbilstoši to ģeogrāfiskajam stāvoklim, izmantojot starptautiskas 
klasifikācijas sistēmas, piemēram, NUTS (Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūra – EK 
Statistikas birojs). 
Ja iekāpšanas un izkāpšanas osta ir viena un tā pati, jūras transporta saikne neveidojas. 

 

E.V-33 Iekāpšanas osta 

Osta, kurā pasažieris uzsāk braucienu. 
 
Pāreja no viena tirdzniecības kuģa uz otru tiek uzskatīta par iekāpšanu pēc izkāpšanas. 
Kruīza pasažieri, kas veic kruīza pasažieru ekskursiju, netiek iekļauti. 
 

E.V-34 Izkāpšanas osta 

Osta, kurā pasažieris pabeidz braucienu. 
 

Pāreja no viena tirdzniecības kuģa uz otru tiek uzskatīta par izkāpšanu pirms atkārtotas 
iekāpšanas. Kruīza pasažieri, kas veic kruīza pasažieru ekskursiju, netiek iekļauti. 
 

E.V-35 Pa jūru pārvadātas preces 

Jebkuras preces, kuras pārvadā ar tirdzniecības kuģiem. 
 

Tās ietver visu iepakojumu un aprīkojumu, piemēram, konteinerus, noņemamās kravas 
kastes, paliktņus vai autopārvadāšanas transportlīdzekļus. Pasta sūtījumi tiek iekļauti; tiek 
iekļautas arī vagonos, kravas automašīnās, piekabēs, puspiekabēs un baržās pārvadātās 
preces. Toties netiek iekļauti sauszemes pasažieru pārvadāšanas līdzekļi ar vadītājiem, 



E. Jūras Transports  
 

- 121 - 

atpakaļceļā esoši komerciāli transportlīdzekļi un piekabes bez kravas, kuģu bunkuri un 
krājumi, zvejas un zivju pārstrādes kuģos pārvadātās zivis, preces, kuras tiek pārvadātas 
iekšējos pārvadājumos starp vienas un tās pašas ostas dažādiem baseiniem vai dokiem. 
 

E.V-36 Preču bruto-bruto masa 

Pārvadāto preču, visa iepakojuma un transportēšanas vienību taras masas kopējā masa 
(piemēram, preces saturoši konteineri, noņemamās kravas kastes un paliktņi, kā arī kravas 
autotransports, vagoni vai baržas, ko pārvadā kuģis). 

 

E.V-37 Preču bruto masa 

Pārvadāto preču kopējā masa, ieskaitot iepakojumu, taču neieskaitot transportēšanas vienību 
taras masu (piemēram, preces saturošus konteinerus, noņemamās kravas kastes un 
paliktņus, kā arī kravas autotransportu, vagonus vai baržas, ko pārvadā kuģis). 

 

E.V-38 Taras masa  

Transportēšanas vienības masa (piemēram, preces saturoši konteineri, noņemamās kravas 
kastes un paliktņi, kā arī kravas autotransports, vagoni vai baržas, ko pārvadā kuģis) pirms 
jebkādas kravas iekraušanas tajā. 
 

E.V-39 Kravas veidi 

Pārvadājamo kravu var klasificēt gan pēc paša kuģa konstrukcijas, gan arī pēc ostās un uz 
kuģa nepieciešamā kravas apstrādes aprīkojuma. Galvenās kategorijas ir šādas: 
 
- šķidrās lejamās; 
- sausās beramās; 
- konteineri; 
- uzripināmas/noripināmas (pašgaitas); 
- uzripināmas/noripināmas (ne pašgaitas); 
- cita parastā krava. 

 

E.V-40 Lo-lo (uzcelšana/nocelšana) 

Iekraušana/izkraušana, izmantojot paša kuģa derikus/celtņus vai krasta celtņus. 

E.V-41 Konteinerkrava 

Konteinerkrava ir konteineri ar kravu vai bez tās, kurus ieceļ kuģos, ar ko tos pārvadā pa jūru, 
vai izceļ no tiem. 

 

E.V-42 Ro-ro (uzripināšana/noripināšana) 

Iekraušana/izkraušana caur kuģa durvīm/rampām, izmantojot pārvietošanas līdzekļus uz 
riteņiem. 

 
Dzīvu dzīvnieku iekraušana vai izkraušana tiek ietverta. 

 

E.V-43 Ro-ro krava 

Ro-ro krava ir kravas, kas ir vai nav konteineros, uz ro-ro vienībām, ko uzripina un noripina no 
kuģiem, ar ko tās pārvadā pa jūru. 
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E.V-44 Pa jūru pārvadājamu preču kategorija 

Pa jūru pārvadājamo preču kategorijas ir tās, kas ir norādītas NST (Pārvadājumu statistikas 
vienotajā preču nomenklatūrā – EK Statistikas birojs) vai CSTE (UNECE Preču klasifikācija 
pārvadājumu statistikai Eiropā) nomenklatūrās. 

 

E.V-45 Bīstamās preces 

Bīstamo preču klasifikācija ir noteikta Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvību 
aizsardzību uz jūras (SOLAS, 1974. g.) VII sadaļā, ņemot vērā tās grozījumus, un sīkāk 
izklāstīta Starptautiskajā jūras bīstamo kravu (IMDG) kodeksā. 

 

E.V-46 Pārkraušana no kuģa uz kuģi 

Kravas izkraušana no viena tirdzniecības kuģa un tās iekraušana citā kuģī, lai pabeigtu kādu 
braucienu, arī gadījumos, kad krava pirms pārvadājuma turpināšanas kādu laiku atrodas 
krastā. 

 
Pārkraušana uz citiem transporta veidiem netiek iekļauta. 

 

E.V-47 Iekrautās preces 

Tirdzniecības kuģī iekrautas preces transportēšanai pa jūru. 
 

Pārkraušana no viena tirdzniecības kuģa uz otru tiek uzskatīta par iekraušanu pēc 
izkraušanas. Iekrautās preces ietver iekšzemes preces, pārkrautās preces (iekšzemes vai 
ārvalstu preces, kuras nogādātas ostā pa jūru) un sauszemes tranzīta preces (ārvalstu preces, 
kuras nogādātas ostā ar autotransportu, pa dzelzceļu, ar gaisa transportu vai pa iekšzemes 
ūdensceļiem). 

 

E.V-48 Izkrautās preces 

No tirdzniecības kuģa izkrautās preces. 
 

Pārkraušana no viena tirdzniecības kuģa uz otru tiek uzskatīta par iekraušanu pēc 
izkraušanas. Iekrautās preces ietver iekšzemes preces, pārkrautās preces (iekšzemes vai 
ārvalstu preces, kuras nogādātas ostā pa jūru) un sauszemes tranzīta preces (ārvalstu preces, 
kuras nogādātas ostā ar autotransportu, pa dzelzceļu, ar gaisa transportu vai pa iekšzemes 
ūdensceļiem). 

 

E.V-49 Preču jūras transporta līnija 

Pa jūru pārvadātu preču iekraušanas ostas un izkraušanas ostas savienojums neatkarīgi no 
tā, pa kādu maršrutu pārvadājums ir veikts. 
 
Šīs ostas ir jūras ostas (izņemot upju-jūras transportu, kam šādas ostas var būt iekšzemes 
ūdensceļu ostas), kurām kodi ir piešķirti saskaņā ar starptautiskām klasifikācijas sistēmām, 
piemēram, UN-LOCODE (kodu piešķiršana ostām un citām vietām). 
Šīs ostas var sagrupēt atbilstoši to ģeogrāfiskajam stāvoklim, izmantojot starptautiskas 
klasifikācijas sistēmas, piemēram, NUTS (Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūra – EK 
Statistikas birojs). 
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E.V-50 Iekraušanas osta 

Osta, kurā kāda preču krava ir iekrauta kuģī, no kura šī krava ir izkrauta pārskata ostā. 
 

Pārkraušana no viena tirdzniecības kuģa otrā tiek uzskatīta par iekraušanu pēc izkraušanas. 
 

E.V-51 Izkraušanas osta 

Osta, kurā kāda preču krava, kas ir iekrauta kādā kuģī pārskata ostā, ir jāizkrauj no šī paša 
kuģa. 

 
Pārkraušana no viena tirdzniecības kuģa otrā tiek uzskatīta par izkraušanu pirms atkārtotas 
iekraušanas. 
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E.VI ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ 

E.VI-01 Tirdzniecības kuģu enerģijas patēriņš 

Galīgais kuģu enerģijas patēriņš. 
 

Tas ietver kuģu bez kravas galīgo enerģijas patēriņu. 
 

E.VI-02 Tonnas naftas ekvivalents (TOE) 

Enerģijas patēriņa mērvienība (1 TOE = 0,041868 teradžouli (TJ)). 
 
Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) pieņemtie konversijas koeficienti ir šādi: 
 
- Gāzeļļa/dīzeļdegviela 1,035 
- Smagā degvieleļļa 0,960. 

 

E.VI-03 Džouls 

Enerģijas patēriņa mērvienība. 
 

1 teradžouls = 1012J = 2,78 x 105 kWh 
1 teradžouls = 23,88459 TOE. 

 

E.VI-04 Gāzeļļa/dīzeļdegviela (destilēta degvieleļļa) 

Eļļas, ko iegūst no vissmagākās frakcijas pēc jēlnaftas destilācijas atmosfēras spiediena 
apstākļos. 
 
Gāzeļļas/dīzeļeļļas ietver smagās gāzeļļas, ko iegūst, vakuumā destilējot atlikumu pēc 
destilācijas atmosfēras spiedienā. Gāzeļļa/dīzeļeļļa pārtvaicējas temperatūrā no 200°C līdz 
380°C, par ar mazāk nekā 65 tilpuma procentiem 250°C, ietverot zudumus, un par 80 
procentiem vai vairāk 350°C. Sajaukšanas ceļā iegūtās smagās eļļas sagrupē kopā ar 
gāzeļļām, ar noteikumu, ka to kinemātiskā viskozitāte 40°C nepārsniedz 25 cST. 
 
Sadegšanas siltuma vērtība: 43,3 TJ/1 000 t. 

 

E.VI-05 Smagā degvieleļļa (atlieku) 

Smagā eļļa, ko veido destilācijas atliekas. 
 

Tajā ietilpst jebkādas atlieku degvieleļļas (tostarp tās, kas iegūtas sajaucot). Smagās 
degvieleļļas viskozitāte 40°C pārsniedz 25 cST. Uzliesmošanas temperatūra vienmēr ir virs 
50° C un to blīvums vienmēr ir lielāks par 90. 
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F.I INFRASTRUKTŪRA 

F.I-01 Lidosta 

Noteikta zemes vai ūdens teritorija (tostarp jebkura ēka, instalācija vai iekārta), kas 
pilnīgi vai daļēji paredzēta gaisa kuģa ielidošanai, izlidošanai vai kustībai pa zemes 
virsmu un ir atvērta gaisa transporta komercpakalpojumiem. 

 
Vairumam lidostu ir ICAO 4 burtu kods, kā tas noteikts ICAO dokumentā 7910. 
Vairākumam, bet ne visām lidostām ir arī IATA piešķirtie kodi. 

F.I-02 Starptautiskā lidosta 

Jebkura lidosta, kuru tā valsts, kuras teritorijā lidosta atrodas, ir noteikusi par 
starptautiskās gaisa satiksmes līdzekļu ielidošanas un izlidošanas lidostu, kurā tiek 
kārtotas formalitātes saistībā ar muitu, imigrāciju, sabiedrības veselību, 
lauksaimniecības karantīnu un līdzīgas procedūras neatkarīgi no tā, vai šādas darbības 
tiek veiktas pilnu vai nepilnu darba laiku. 

 

F.I-03 Iekšzemes lidosta 

Jebkura lidosta, kas nav paredzēta starptautiskās satiksmes apkalpošanai. 
 

F.I-04 Lidostas termināls 

Izolēta būve, kurā apkalpo pasažierus un/vai kravu. 
 
- Pasažieru termināls 
 
Lidostas termināls ar telpām pasažieru apkalpošanai, tostarp pasažieru reģistrēšanai, 
bagāžas apstrādei, drošībai, imigrācijas pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai. 
 
- Kravas termināls 
 
Lidostas termināls, kas veidots vienīgi kravas pārvadājumu apkalpošanai, tostarp 
kravas pieņemšanai un atbrīvošanai, drošai glabāšanai, drošībai un dokumentu 
noformēšanai. 
 

F.I-05 Lidostas skrejceļš 

Noteikts taisnstūra laukums lidostā, kas sagatavots gaisa kuģu nolaišanās un 
pacelšanās nolūkam un kuram ir šādas īpašības:  
 
- Pieejams pacelšanās ieskrējiena ceļš 
 
Tā skrejceļa garums, kurš paziņots kā pieejams un piemērots lidaparāta ieskrējienam 
pa zemi pirms pacelšanās. 
 
- Pieejams nosēšanās ceļš 
 
Tā skrejceļa garums, kurš paziņots kā pieejams un piemērots lidaparāta skrējienam pa 
zemi nosēšanās laikā. 
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F.I-06 Lidostas manevrēšanas ceļš  

Noteikts lidostas ceļš gaisa kuģa manevrēšanai, kurš paredzēts, lai nodrošinātu 
savienojumu starp vienu lidostas daļu un otru. 

F.I-07 Reģistrēšanas iekārtas 

- Standarta 
 
Standarta reģistrēšanas iekārta, kur aviolīnijas personāls veic biļešu apstrādi, bagāžas 
marķēšanu, tostarp somu ātro nodošanu un iekāpšanas karšu tiešo izdošanu. 
 
- Pašreģistrācijas automāti 
 
Automāti, kuri nodrošina pašreģistrācijas iespējas un piedāvā automātisku biļešu 
apstrādi, iekāpšanas kartes un dažos gadījumos bagāžas etiķetes izdruku. 
 

F.I-08 Pasažieru izejas 

Vieta pasažieru terminālā, kur pasažieri pulcējas pirms iekāpšanas gaisa kuģī. 
 
a) ar teleskopiskiem trapiem 
 
Vārti ar teleskopisko trapu, kas savienots ar gaisa kuģi, lai ļautu iekāpt gaisa kuģī bez 
nepieciešamības nokāpt līdz zemes līmenim un kāpt pa pakāpieniem. 
 
b) Citi 
 
Citas izejas, atskaitot ar teleskopisko trapu aprīkotās izejas. 
 

F.I-09 Lidostas autostāvvieta 

Autostāvvietas, kas paredzētas lidostā. 
 
- Īslaicīgas 
 
Autostāvvietas, kurās maksimālais atļautais stāvēšanas laiks ir mazāks kā 24 stundas. 
 
- Vidēja ilguma un ilgtermiņa stāvvietas 
 
Autostāvvieta, kurā maksimālais atļautais stāvēšanas laiks ir 24 stundas un vairāk. 
 
Kas attiecas uz attālinātām stāvvietām, tad jāiekļauj vienīgi tās, kuras apkalpo lidostas 
autobusi. 
 

F.I-10 Intermodālo kravu termināls  

Kravas termināls lidostā, kurš ir savienots ar citiem transporta veidiem, atskaitot ceļu 
transportu no lidostas stacijas laukuma. 
 

F.I-11 Savienojumi ar citiem transporta veidiem  

Būves lidostas robežās, lai savienotu ar šādiem sauszemes transporta veidiem: 
 
a) ātrvilciens  
 
Piekļuve ātrvilcienu pakalpojumiem 
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b) galveno līniju dzelzceļš  
 
Piekļuve galveno dzelzceļa līniju pakalpojumiem 
 
c) metro  
Piekļuve pilsētas metro un apakšzemes transporta pakalpojumiem  
 
d) starppilsētu autobusu pakalpojumi  
 
Piekļuve ekspreša un starppilsētu autobusu pakalpojumiem  
 
e) pilsētas autobusa pakalpojumi  
 
Piekļuve pilsētas autobusa pakalpojumiem  
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F.II TRANSPORTA IEKĀRTAS (LIDAPARĀTI) 

F.II-01 Gaisa kuģis 

Gaisa kuģis ir ikviena mašīna, ko atmosfērā notur mijiedarbība ar gaisu, ja tā nav no zemes 
virsmas reflektēta mijiedarbība ar gaisu. 
 
Dirižabli un transportlīdzekļi uz gaisa spilvena netiek iekļauti. ICAO nodrošina gaisa kuģu tipu 
apzīmējumus ICAO dokumentā 8643. Turklāt ICAO un Komerciālās aviācijas drošības 
komanda (CAST) ir kopīgi izstrādājušas jaunu klasifikāciju, lai pareizi identificētu gaisa kuģus. 
Sīkākas ziņas ir pieejamas šādā tīmekļa vietnē: http://www.intlaviationstandards.org/. 
 

F.II-02 Aviācijas flote 

Gaisa kuģi, kas reģistrēti kādā valstī kādā konkrētā datumā.   

F.II-03 Aktīvā flote 

Aktīvajā flotē ietilpst visi komerciālos nolūkos izmantotie gaisa kuģi (tostarp tie gaisa kuģi, kuri 
uz laiku nav derīgi izmantošanai lielāku negadījumu rezultātā, pārveidošanas dēļ vai valsts 
regulatīvo iestāžu darbību, piemēram, lidošanas aizliegumu, dēļ). 
 
Aktīvajā flotē neiekļauj tos gaisa kuģus, kuri tiek izmantoti tikai mācībām un komunikācijai, kā 
arī tikai privātiem lidojumiem.  
 

F.II-04 Gaisa kuģi pēc konfigurācijas   

a) Pasažieru gaisa kuģis  
 
Gaisa kuģis, kurš veidots pasažieru un viņu bagāžas pārvadāšanai. Jebkura krava, tostarp 
pasts, parasti tiek pārvadāta kravas tilpnēs gaisa kuģa fizelāžas apakšdaļā. 
 
b) Kravas gaisa kuģis 
 
Gaisa kuģis, kurš domāts tikai kravas un/vai pasta pārvadājumiem. 

 
Var pārvadāt arī personas, kas pavada noteiktu kravu, piemēram, mājlopus. 
 
c) Kombinētais gaisa kuģis 
 
Pasažieru gaisa kuģis ar palielinātām iespējām kravas pārvadāšanai uz pasažieru klāja. 
 
d) Ātrmaiņas gaisa kuģis  
 
Gaisa kuģis, kura konstrukcija nodrošina ātru konfigurācijas maiņu no pasažieru uz kravas 
gaisa kuģi un otrādi. 
 
e) Citi 
 
Gaisa kuģis, kuru neizmanto komerciālos nolūkos. 
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F.II-05 Gaisa kuģis pēc trokšņa raksturojuma 

f) Gaisa kuģis, kas nav sertificēts attiecībā uz troksni 
 
Gaisa kuģis, kas nav sertificēts atbilstoši starptautiskajām trokšņu prasībām. 
 
g) II nodaļas gaisa kuģis 
Gaisa kuģis, kas atbilst ICAO Čikāgas konvencijas 16. pielikuma II nodaļas noteikumiem. 
 
 h) III nodaļas gaisa kuģis 
 
Gaisa kuģis, kas atbilst ICAO Čikāgas konvencijas 16. pielikuma III nodaļas noteikumiem. 
 
i) IV nodaļas gaisa kuģis 
 
Gaisa kuģis, kas atbilst ICAO Čikāgas konvencijas 16. pielikuma IV nodaļas noteikumiem. 

F.II-06 Gaisa kuģa vecums 

Gadi, kas pagājuši kopš gaisa kuģa pirmās reģistrācijas. 
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F.III UZŅĒMUMI, SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN NODARBINĀTĪBA  

F.III-01 Uzņēmums 

Institucionāla vienība vai institucionālo vienību vismazākā kombinācija, kura aptver un tieši vai 
netieši kontrolē visas funkcijas, kuras nepieciešamas tās ražošanas darbību veikšanai. 
 
Prasība pret uzņēmumu ir tāda, ka tam ir jābūt vienam īpašniekam un vienotai kontrolei. 
Tomēr tas var būt neviendabīgs attiecībā uz saimniecisko darbību, kā arī atrašanās vietu.   
 

F.III-02 Aviosabiedrība (komerciāls gaisa transporta operators) 

Aviosabiedrība ir aviouzņēmums, kurš ekspluatē gaisa kuģus komerciāliem nolūkiem un kurš 
i) sniedz regulārus vai neregulārus gaisa transporta pakalpojumus, vai arī abus minētos, kas ir 
publiski pieejami pasažieru, pasta un/vai kravas pārvadāšanai, un ii) ir saņēmis sertifikāciju 
šādiem nolūkiem tās valsts civilās aviācijas iestādē, kurā tas ir nodibināts. 
 
ICAO nodrošina gaisa transporta operatora 3 burtu kodu, kā tas noteikts ICAO dokumentā 
8585, un tas ir nepieciešams visām aviolīnijām, kuras darbojas starptautiskajos maršrutos. 
Aviosabiedrības divu simbolu apzīmējumu piešķir IATA saskaņā ar IATA 762. rezolūcijas 
noteikumiem. Aviosabiedrību divu simbolu apzīmējumi tiek lietoti rezervācijai, grafikiem, laika 
grafikiem, telekomunikācijām, biļetēm, kravas dokumentiem, juridiskiem, tarifu un/vai citiem 
komerciāliem/satiksmes mērķiem. Darbības klasifikācijā tiek ietvertas šādas klases: 
 
ISIC 4. red. Projekts, 51. nodaļa Gaisa transports 
NACE 2. red. 51. nodaļa  Gaisa transports 
 

F.III-03 Lidostas operators 

Gaisa transporta uzņēmums, kas vada komerciālu lidostu. 
 
Darbības klasifikācijā ir ietvertas šādas klases: 
 
ISIC 4. red. Projekts  5223 klase Ar gaisa transportu saistītie pakalpojumi 
NACE 2. red. 5223 klase Ar gaisa transportu saistītie pakalpojumi 
 

F.III-04 Gaisa satiksmes kontroles nodrošinātājs 

Gaisa transporta uzņēmums, kas nodrošina gaisa satiksmes kontroles pakalpojumus  
Darbības klasifikācijā ir ietvertas šādas klases: 
 
ISIC 4. red. Projekts  5223 klase Ar gaisa transportu saistītie pakalpojumi 
NACE 2. red. 5223 klase Ar gaisa transportu saistītie pakalpojumi 
 

F.III-05 Lidostas pakalpojumu nodrošinātājs  

Uzņēmums, kas nodrošina lidostas pakalpojumus – gaisa kuģa apkalpošana uz zemes, 
degvielas uzpilde, remonts, pasažieru apkalpošana − reģistrēšana, darbs ar bagāžu, kravu 
apstrāde un citi pakalpojumi. 
 
Darbības klasifikācijā ir ietvertas šādas klases: 
 
ISIC 4. red. Projekts  5223 klase Ar gaisa transportu saistītie pakalpojumi 
    5224 klase Kravu apstrāde 
NACE 2. red.  52.23 klase Ar gaisa transportu saistītie pakalpojumi 
    52.24 klase Kravu apstrāde 
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F.III-06 Apgrozījums 

Apgrozījums ietver kopsummas, par ko gaisa transporta uzņēmums ir izrakstījis rēķinus 
pārskata periodā, un tas atbilst trešām personām piegādātu preču vai pakalpojumu tirgus 
noietam. Apgrozījums ietver “pārējos pamatdarbības ienākumus", piemēram, ienākumus no 
koncesijām, patentiem, franšīzes pasākumiem, preču zīmēm un tamlīdzīgas summas. 
Apgrozījumā ieskaita visas nodevas un nodokļus par precēm un pakalpojumiem, par ko 
uzņēmums izrakstījis rēķinus, izņemot PVN, par ko uzņēmums izrakstījis rēķinus saviem 
klientiem. Tāpat apgrozījumā ieskaita visus citus maksājumus, ko sedz klienti. Jāatņem cenu 
pazeminājumi, rabati un atlaides, kā arī atpakaļ nodota iepakojuma vērtība, taču nav jāatņem 
cenu atlaides par samaksu skaidrā naudā. 
 
Apgrozījumā ieskaita tikai parastās darbības, un tāpēc tajā neieskaita pamatlīdzekļu 
pārdošanu. Neieskaita arī darbības subsīdijas, ko saņem no valsts iestādēm. 

F.III-07 Uzturēšanas izmaksas – lidostas 

Izdevumi, kas nepieciešami lidostu darbības atbalstam, lai saglabātu darbojošos infrastruktūru 
un būtiskāko aprīkojumu. 
Piemēri ir ieskrējiena ceļa uzturēšana, bagāžas apstrādes aprīkojuma uzturēšana un kravu 
apstrādes aprīkojuma uzturēšana. 
 

F.III-08 Uzturēšanas izmaksas – gaisa kuģis 

Izdevumi, kas nepieciešami, lai uzturētu gaisa kuģi un tā dzinējus lidojumiem derīgā stāvoklī.   
 
Tas ietver gaisa kuģa korpusa un dzinēju ikdienas apkopi neatkarīgi no tā, vai to veic štata 
darbinieki vai apakšuzņēmēji. 
 

F.III-09 Nodarbinātība 

Nodarbināto personu skaitu definē kā to personu kopējo skaitu, kas strādā uzņēmumā 
(ieskaitot strādājošus īpašniekus, uzņēmumā regulāri strādājošus partnerus un nealgotus 
ģimenes darbiniekus), kā arī personas, kas strādā ārpus uzņēmuma, bet kas ir tam 
piederīgas, un kam tas maksā algas (piemēram, tirdzniecības pārstāvji, piegādātāji, remonta 
un apkopes strādnieki). Ieskaita arī personas, kas darbu kavē īslaicīgi (piemēram, personas, 
kas ir slimības atvaļinājumā, apmaksātā atvaļinājumā vai kādā īpašā atvaļinājumā), personas, 
kas streiko, bet ne personas, kas atstājušas darbu uz nenoteiktu laiku. Ieskaita arī nepilnas 
slodzes darbiniekus, kurus par tādiem var uzskatīt atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem, un 
kuri ir iekļauti algu sarakstos, kā arī algu sarakstos iekļautus sezonas strādniekus, stažierus 
un mājās strādājošos. 
 
Nodarbināto personu skaitā neieskaita darbaspēku, ko uzņēmumam piegādā citi uzņēmumi, 
personas, kas veic remontdarbus vai apkopes darbus citu uzņēmumu uzdevumā, kā arī 
personas obligātajā militārajā dienestā. No otras puses, personas, kuras komerciālu iemeslu 
dēļ uz ilgtermiņa līguma pamata atrodas kāda uzņēmuma rīcībā (t. i., demonstrētāji 
universālveikalos), būtu jāiekļauj tā uzņēmuma darbinieku skaitā, kurā tās strādā, nevis tā 
uzņēmuma darbinieku skaitā, ar kuru tām ir noslēgts darba līgums. 
 
Nodarbināto personu skaits atbilst gadā vidēji nodarbināto personu skaitam.  
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F.III-10 Nodarbinātības veidi 

a) Vispārējā administrācija 
 
Ietver centrālās un reģionālās vadības darbiniekus (ieskaitot finanšu, juridiskos, personāla 
u.c.) un valdes. 
 
Speciālo departamentu vadības darbinieki (darbība un satiksme, gaisa kuģi, gaisa kuģu 
kontrole, skrejceļu un termināļu celtniecība un uzturēšana, avārijas dienests) netiek iekļauti, 
taču tiek ņemti vērā katras šīs konkrētās darbības statistikā. 
 
a) Darbība un satiksme 
 
Lidaparāta ekipāža un zemes apkalpošanas darbinieki (izņemot pilotu kabīnes sastāvu) un 
attiecīgie reģionālie un centrālie biroji. Ietver tūrismu, reklāmas un termināļu darbības.  
 
b) Gaisa kuģis 
 
Pilotu kabīnes sastāvs, apkopes un pārbaudes personāls, un attiecīgie reģionālie un centrālie 
biroji.   
 
c) Lidostas 
 
Gaisa satiksmes kontroles personāls, termināļi, skrejceļu un citu lidostas būvju celtniecības, 
apkopes un pārraudzības personāls, zemes apkalpošanas personāls, avārijas dienestu 
personāls.  
 
d) Citas darbības 
 
Pasažieru un kravu pakalpojumi, kravas pārvadāšanas pakalpojumi u.c. 
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F.IV SATIKSME 

F.IV-01 Gaisa kuģu pārvietošanās 

Gaisa kuģu pacelšanās vai nolaišanās lidostā. 
 
Lidostas satiksmes nolūkos viena nolaišanās un viena pacelšanās tiek skaitīta kā divas 
pārvietošanās. Ietver kopējo komerciālo gaisa kuģu pārvietošanos skaitu, kā arī visus 
vispārējas nozīmes nekomerciālos gaisa pārvadājumus. Neattiecas uz valsts lidojumiem, 
nosēšanos ar tūlītēju pacelšanos, nolaišanos aiz skrejceļa un nesekmīgu nolaišanos. 
 

F.IV-02 Komerciālo gaisa kuģu pārvietošanās 

Gaisa kuģu pārvietošanās par samaksu vai to izīrēšana. 
 
Attiecas uz gaisa satiksmes komercpakalpojumiem, kā arī visiem vispārējas nozīmes gaisa 
komercpārvadājumiem. 
 

F.IV-03 Gaisa kuģu izlidošana 

Gaisa kuģa pacelšanās  
 

F.IV-04 Gaisa kuģu atlidošana 

Gaisa kuģa nolaišanās 
 

F.IV-05 Komercpietura 

Pietura, lai uzņemtu un/vai izkrautu komerckravu. 
 

F.IV-06 Pietura, kas nav komercpietura  

Cita veida pietura. 
 
Šādas pieturas ietver pozicionēšanas lidojumu, valsts lidojumu, treniņlidojumu un tehniskās 
pieturas. 
 

F.IV-07 Maršruta izmaiņas 

Gaisa kuģa nolaišanās citā lidostā nekā plānots gaisa kuģa lidojuma plānā gaisa kuģī vai 
mērķa lidostā radušos tehnisku vai operatīvu grūtību dēļ.  
 
Maršruta izmaiņu var izraisīt pasažieru nepiedienīga uzvedība, gaisa kuģa tehniskās 
problēmas, slikti laika apstākļi, negadījumi vai citas ārkārtas situācijas plānotajā mērķa lidostā.  
 

F.IV-08 Lidostu pāris 

Lidostu pāris tiek definēts kā divas lidostas, starp kurām ir sankcionēts lidojums ar pasažiera 
biļeti vai daļu no biļetes, vai starp kurām kravas un pasta sūtījumi tiek veikti saskaņā ar 
pavaddokumentu vai tā daļu (gaisa pavadzīmi vai pasta piegādes pavadzīmi). 
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F.IV-09 Attālums no lidostas līdz lidostai  

Statistikas nolūkos attālums no lidostas līdz lidostai nozīmē lielā loka attālumu kilometros no 
lidostas līdz lidostai. 
 
Mērījumam par pamatu ir ņemtas lidostas koordinātes un lielā loka aprēķināšanas formula. 
 

F.IV-10 Pilsētu pāris – sākumpunkts un galapunkts (OFOD) 

Divas pilsētas, starp kurām ceļojums ir sankcionēts lidojums ar pasažiera biļeti vai daļu no 
biļetes, vai starp kurām kravas un pasta sūtījumi tiek veikti saskaņā ar pavaddokumentu vai tā 
daļu (gaisa pavadzīmi vai pasta piegādes pavadzīmi). 
 
Parasti pilsētu pāris dažkārt tiek lietots savstarpējā aizvietojamībā ar lidostu pāri.   
 

F.IV-11 Lidojuma posms (FS) 

Gaisa kuģa lietojums no pacelšanās brīža līdz nākamajam nolaišanās brīdim. 
Netiek ieskaitītas tehniskās pieturas. 
 

F.IV-12 Iekšējā lidojuma posms  

Jebkurš lidojuma posms starp punktiem, kas atrodas valsts robežās. 
 
Lidojuma posmi starp valsti un tai piederošām teritorijām, kā arī jebkuri lidojuma posmi starp 
šādām teritorijām ir jāklasificē kā iekšzemes lidojumi.   
 

F.IV-13 Starptautiska lidojuma posms  

Lidojuma posms, kurā pacelšanās notiek viena valstī, bet nolaišanās - citā valstī. 
 

F.IV-14 Reiss 

Gaisa kuģa lietojums vienā vai vairākos lidojuma posmos, kad tiek lietots viens lidojuma 
numurs, kuru piešķir lidsabiedrība. 
 

F.IV-15 Iekšējais reiss 

Lidojums, kuram ir tikai vietējie posmi, un kuros visos tiek izmantots viens un tas pats lidojuma 
numurs. 
 

F.IV-16  Starptautiskais reiss 

Lidojums, kuram ir viens vai vairāki starptautiski lidojuma posmi, un visiem tiem ir viens un tas 
pats lidojuma numurs. 
 

F.IV-17 Gaisa satiksmes komerclidojums 

Gaisa transporta lidojums, kurš tiek veikts publiskai pasažieru un/vai kravas un pasta 
pārvadāšanai par samaksu vai iznomājot.  
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F.IV-18 Gaisa satiksmes komercpakalpojums 

Gaisa transporta lidojums vai vairāki lidojumi publiskai pasažieru un/vai kravas un pasta 
pārvadāšanai par samaksu vai iznomājot. 
 
Gaisa satiksmes pakalpojumi var būt vai nu regulāri, vai neregulāri. 
 

F.IV-19 Regulārie gaisa pārvadājumi 

Gaisa satiksmes komercpakalpojums, kuru veic atbilstoši publicētam grafikam vai ar tādu 
biežumu, ka tas veido viegli atpazīstamas sistemātisku lidojumu sērijas. 
 
Attiecas uz papildu reisiem, kurus veic regulāro reisu pārslogojuma gadījumā. 
 

F.IV-20 Neregulārie gaisa pārvadājumi 

Gaisa satiksmes komercpakalpojums, kas nav regulārs gaisa satiksmes pakalpojums. 
 

F.IV-21 Pasažieru gaisa pārvadājumi 

Regulārs vai neregulārs gaisa satiksmes pakalpojums, ko veic gaisa kuģis, kurā pārvadā vienu 
vai vairākus maksājošus pasažierus, un visi publicētajos grafikos uzskaitītie reisi, kuros 
norādīts, ka tajos pārvadā pasažierus. 
 
Attiecas uz reisiem, kuros pārvadā gan maksājošus pasažierus, gan pēc tarifa apmaksātu 
kravu un pastu. 
 

F.IV-22 Visa veida kravu un pasta gaisa pārvadājumi 

Regulārs vai neregulārs gaisa satiksmes pakalpojums, ko veic gaisa kuģis, kas pārvadā pēc 
tarifa apmaksātas kravas, kas nav maksājošie pasažieri, t. i., kravu un pastu. 
 
Neattiecas uz reisiem, kuros pārvadā vienu vai vairākus maksājošus pasažierus, un reisiem, 
kas publicētajos grafikos uzskaitīti kā tādi, kuros pārvadā pasažierus. Gaisa krava un gaisa 
pasts dažkārt kopā tiek saukti par gaisa kravas pārvadājumu. 
 

F.IV-23 Vispārējās aviācijas darbības - komerciālas 

Visas citas komerciālās aviācijas darbības, kas nav regulāras un neregulāras gaisa transporta 
darbības par samaksu vai izīrējot. Galvenās komerciālās aviācijas kategorijas ir šādas: 
 
a) aviotaksometrs; 
b) fotografēšana; 
c) ievērojamu vietu apskatīšana; 
d) reklāma; 
e) lauksaimniecības kultūru apmiglošana; 
f) medicīniskie/gaisa ātrās palīdzības lidojumi; 
g) citas komerciālās darbības. 
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F.IV-24 Vispārējās aviācijas darbības - nekomerciālas 

Visas citas nekomerciālās aviācijas darbības, kas nav regulāras un neregulāras gaisa 
transporta darbības par samaksu vai izīrējot. Galvenās nekomerciālās aviācijas kategorijas ir 
šādas: 
 
a) valsts lidojums 
 
Ikviens lidojums, kuru gaisa kuģis veic militāro, muitas, policijas vai citu valsts tiesībsargājošo 
dienestu uzdevumā. 
Ikviens lidojums, kuru valsts iestādes deklarējušas kā "valsts lidojumu"; 
 
b) mācību lidojums; 
c) privāts lidojums; 
d) biznesa lidojums; 
e) izpletņlēkšanas vai planiera palaišanas lidojums; 
f) tehniskās pieturas; 
g) pārbaudes lidojums 
 
Nekomerciāls gaisa kuģa izmēģinājuma lidojums pirms tā nodošanas ekspluatācijā; 
 
h) pozicionēšanas lidojums 
 
Nekomerciāls lidojums, lai nogādātu gaisa kuģi kāda regulāra vai neregulāra reisa un 
pārvadājumu veikšanai; 
 
i) citi nekomerciālie lidojumi. 

 

F.IV-25 Lidojuma numurs (gaisa kuģis) 

Lidojuma numurs ir primārais publiskotais lidojuma numurs, kuru lidojumam piešķīris gaisa 
transporta operators. Pasažieri, kas piedalās kāda gaisa kuģa lidojumā, var veikt ceļojumu, 
izmantojot atšķirīgu numuru lidojumus. Šeit ir runa tikai par aktīvo konkrētā lidojuma numuru. 
 

F.IV-26 Kodu dalīšana 

Viena operatora lidojuma numura lietošana pakalpojumiem/lidojumiem, kurus nodrošina citi 
operatori. 
 
Statistikas mērķiem satiksme tiek nodota operatīvajam pārvadātājam, kura lidojuma numuru 
izmanto gaisa satiksmes kontrole. 
 

F.IV-27 Pilns lidojuma laiks 

Kopējais laiks stundās un minūtēs no gaisa kuģa kustības uzsākšanas brīža izlidošanas 
punkta līdz galīgās apstāšanās brīdim galapunktā. 
 

F.IV-28 Gaisa kuģa stundas 

Gaisa kuģa stunda tiek uzskatīta par nostrādātu, kad gaisa kuģis ir lietots vienu stundu. Gaisa 
kuģa stundas tiek mērītas, pamatojoties uz pilnu lidojuma laiku.  
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F.IV-29 Dienas vidējais gaisa kuģa izmantojums – peļņas stundas  

Kopējo peļņas stundu skaita (regulārās plus čartera), kuras nolido kāda tipa gaisa kuģis (pilna 
lidojuma laiks) kādā laika periodā, dalījums ar attiecīgo pieejamo gaisa kuģa dienu skaitu. 
"Pieejamās gaisa kuģa dienas” ir to dienu summa, kuru laikā gaisa kuģis ir pieejams lietošanai 
attiecīgajā periodā. No pieejamajām dienām ir jāizslēdz: 
 
a) dienas starp pirkšanas datumu un datumu, kad gaisa kuģis ir faktiski nodots ekspluatācijā; 
b) dienas pēc pēdēja apmaksātā lidojuma pirms tā utilizācijas; 
c) dienas, kad gaisa kuģis netiek ekspluatēts sakarā ar lielākām avārijām vai pārveidošanu; 
d) dienas, kad gaisa kuģis ir citu personu valdījumā vai nav pieejams valsts iestāžu darbību 
dēļ, piemēram, lidojumu aizliegums, ko noteikušas valsts regulatīvās iestādes. 
 
Visas pārējās dienas jāuzskata par “pieejamām dienām”, tostarp tās, kas paredzētas apkalpei 
vai remontam. 

F.IV-30 Gaisa kuģa veikto kilometru skaits  

Gaisa kuģa veiktie kilometri vienādi ar summu, ko iegūst, reizinot lidojumu skaitu, kas veikti 
katrā lidojuma posmā, ar attālumu no lidostas līdz lidostai. 
 

F.IV-31 Pieejamais pasažieru sēdvietu skaits  

Kopējais pasažieru sēdvietu skaits, kas pieejams pārdošanai gaisa kuģī, kurš apkalpo 
lidojuma posmu starp divām lidostām. 
 
Attiecas uz sēdvietām, kas jau ir izpārdotas lidojuma posmā, t. i., ieskaitot tās sēdvietas, kuras 
jau ir aizņēmuši tiešā tranzīta pasažieri. 
Neattiecas uz sēdvietām, kas faktiski nav pieejamas pasažieru pārvadāšanai, jo tām ir 
maksimālā bruto svara ierobežojums.  
 

F.IV-32 Piedāvātie sēdvietu kilometri 

Mērvienība, kas apzīmē vienas pasažieru gaisa kuģī pieejamās sēdvietas pārvietošanu viena 
kilometra attālumā, sniedzot pakalpojumus, kuru sniegšanai gaisa kuģis galvenokārt ir 
paredzēts.   
 
Jāņem vērā faktiski nolidotais attālums. Manevrēšana un citas līdzīgas pārvietošanās netiek 
iekļautas. 
 

F.IV-33 Piedāvātie tonnkilometri 

Mērvienība, kas apzīmē vienas gaisa kuģī pieejamās komerckravas tonnas pārvietošanu 
viena kilometra attālumā, sniedzot pakalpojumus, kuru sniegšanai gaisa kuģis galvenokārt ir 
paredzēts.  
 
Jāņem vērā faktiski nolidotais attālums. 
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F.V TRANSPORTA MĒRĪJUMI 

F.V-01 Gaisa transports 

Jebkura preču un/vai pasažieru pārvietošana, izmantojot gaisa kuģa pārvietošanos. 
 

F.V-02 Komerciālais gaisa transports  

Jebkura preču un/vai pasažieru pārvietošana, izmantojot komerciāla gaisa kuģa 
pārvietošanos. 
 

F.V-03 Iekšzemes gaisa transports  

Gaisa transports iekšzemes lidojumos.  
 

F.V-04 Starptautiskais gaisa transports  

Gaisa transports starptautiskajos lidojumos.  
 

F.V-05 Lidojuma sākumpunkts un galapunkts (OFOD) 

Pārvadājumu apjoms gaisa satiksmes komercpakalpojumos, kuru identificē ar atsevišķu reisa 
numuru, iedalot pa lidostu pāriem pēc iekāpšanas vai iekraušanas un izkāpšanas vai 
izkraušanas punkta attiecīgajā reisā. 
 
Pasažieriem, kravai vai pastam, ja iekāpšanas lidosta nav zināma, par gaisa kuģa reisa 
sākumpunktu uzskata iekāpšanas punktu; līdzīgi, ja nezina izkāpšanas lidostu, tad par 
izkāpšanas punktu uzskata gaisa kuģa galapunktu. 
 

F.V-06 Gaisa pasažieris 

Jebkura persona, izņemot lidojuma apkalpi un pilotus, kuri veic ceļojumu pa gaisu. 
 
Ieskaita arī zīdaiņus. 
 

F.V-07 Pasažieris par samaksu  

Komerciāls pasažieris, par kura pārvadāšanu gaisa transporta pakalpojumu sniedzējs saņem 
komerciālu atlīdzību. 
 
Šajā definīcija jāiekļauj, piemēram, i) pasažieri, kuri ceļo publiski pieejamu reklāmas 
piedāvājumu ietvaros (piemēram, “divi par viena cenu”) vai lojalitātes programmu ietvaros (lai 
iztērētu par biežu lidošanu saņemtos punktus); ii) pasažieri, kas ceļo, izmantojot kompensāciju 
par atteiktu iekāpšanu; iii) pasažieri, kuri izmanto korporatīvās atlaides; iv) pasažieri, kas lido, 
izmantojot atlaides (valsts ierēdņi, jūrnieki, militārpersonas, studenti utt.). Šī definīcija 
neiekļauj, piemēram, i) personas, kas ceļo par brīvu; ii) personas, kas ceļo par samaksu vai 
atlaidi, kura pieejama tikai gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem vai aģentiem, 
vai tikai pārvadātāju biznesa ietvaros; iii) zīdaiņi, kas neaizņem vietu. 
 

F.V-08 Peļņu nenesošs pasažieris  

Pasažieri, kuri nav pasažieri par samaksu.  
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F.V-09 Pārvadātie gaisa pasažieri 

Visi pasažieri konkrētajā lidojumā (ar vienu reisa numuru), kuri ir vienreiz, bet ne atkārtoti 
saskaitīti katrā atsevišķajā šā lidojuma posmā. 
 
Visi maksājošie un nemaksājošie pasažieri, kuri sāk vai beidz savu ceļojumu ziņotājā lidostā, 
un tranzīta pasažieri, kas ziņotājā lidostā iekāpj gaisa kuģī vai izkāpj no tā. Neietver tiešā 
tranzīta pasažierus. 
 

F.V-10 Galapunkta pasažieri  

Pasažieri, kas sāk vai beidz savu ceļojumu paredzētajā lidostā. 
 

F.V-11 Tiešā tranzīta pasažieri 

Pasažieri, kuri pēc īslaicīgas nolaišanās turpina ceļojumu tajā pašā gaisa kuģī un reisā, kuram 
ir tāds pats reisa numurs kā tam reisam, ar kuru viņi ieradušies. Pasažieri, kuri nomaina gaisa 
kuģi tā tehnisko problēmu dēļ, bet turpina lidojumu ar to pašu reisa numuru, tiek skaitīti kā 
tiešā tranzīta pasažieri. 
 
Dažiem reisiem ar īslaicīgas nolaišanās reizēm reisa numurs mainās lidostā, lai norādītu uz 
pāreju no ienākošā lidojuma uz izejošo lidojumu. Ja šādā gadījumā pasažieri turpina ceļojumu 
uz starpmērķi vienā un tajā pašā gaisa kuģī, tad viņi jāskaita kā tiešā tranzīta pasažieri. 
 

F.V-12 Transfēra vai netiešā tranzīta pasažieri  

Pasažieri, kuri ielido un izlido ar dažādiem gaisa satiksmes līdzekļiem 24 stundu laikā, vai ar 
vienu un to pašu gaisa kuģi, kuram tiek piešķirti dažādi lidojuma numuri. Viņi tiek skaitīti 
divreiz: vienreiz pie ielidošanas, otrreiz pie izlidošanas. 
 
Dažiem reisiem ar īslaicīgas nolaišanās reizēm reisa numurs mainās lidostā, lai norādītu uz 
pāreju no ienākošā lidojuma uz izejošo lidojumu. Ja šādā gadījumā netiešā transfēra pasažieri 
turpina ceļojumu uz starpmērķi vienā un tajā pašā gaisa kuģī, tad viņi nav jāskaita kā tiešā 
tranzīta un netiešā tranzīta pasažieri tajā lidosta, kurā tiek mainīts lidojuma numurs.  

F.V-13 Termināļu pasažieri 

Kopējais galapunkta un transfēra pasažieru skaits. 

F.V-14 Pasažieri gaisa kuģī 

Visi pasažieri, kas atrodas gaisa kuģī, pirms nolaišanās ziņotājā lidostā vai paceļoties no tās. 
 
Visi maksājošie un nemaksājošie pasažieri, kas atrodas gaisa kuģī lidojuma posmā. Ietver 
tiešā tranzīta pasažierus. 
 

F.V-15 Pasažieru kilometri 

Pasažieru kilometrs ir nolidots, kad pasažieris ir pārvests viena kilometra attālumā  
 

F.V-16 Pasažieru kravas faktors  

Pasažieru kilometri, izteikti kā pieejamo sēdvietu kilometru procentuāla daļa.  
 

F.V-17 Pasažieru kilometri, kas nolidoti lidojuma posmos  

Produktu summa, kas iegūta, reizinot katrā lidojuma posmā pārvadāto pasažieru skaitu ar 
attālumu no lidostas līdz lidostai. 
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F.V-18 Pasažieru kilometri, kas nolidoti no lidojuma sākumpunkta līdz lidojuma galapunkta 
lidostai  

Produkts, ko iegūst, reizinot to pasažieru skaitu, kas pārvadāti starp divām lidostām kā starp 
lidojuma sākumpunktu un lidojuma galapunktu, ar attālumu no lidostas līdz lidostai. 
 

F.V-19 Veiktie pasažieru tonnkilometri  

Rezultāts, kas iegūts, reizinot nolidotos pasažieru kilometrus ar visu pasažieru svaru, ieskaitot 
gan bezmaksas, gan maksas bagāžas svaru.  
 
Katrs transporta operators var izmantot savus iekšējos pasažieru svara standartus vai 
standarta 100 kg (ieskaitot bagāžu)  
 

F.V-20 Bagāža 

Pasažieru un apkalpes personīgais īpašums, kurš saskaņā ar vienošanos ar operatoru ir 
iekrauts vai tiek pārvadāts gaisa kuģī. 
 

F.V-21 Krava 

Jebkurš īpašums, kas tiek pārvadāts ar gaisa kuģi, un kas nav pasts, krājumi un bagāža.  
 
Statistikas nolūkos krava ietver ekspreskravu un pakas, un diplomātiskās somas, taču ne 
pasažieru bagāžu. Visas autopārvadājumu operācijas, kurās lieto gaisa transporta pavadzīmi, 
būtu jāizslēdz. 
 

F.V-22 Preču bruto−bruto masa 

Pārvadāto preču, visa iepakojuma un transportēšanas vienību taras masas kopējā masa 
(piemēram, aviokonteineri). 
 

F.V-23 Preču bruto masa  

Pārvadāto preču kopējā masa, ieskaitot iepakojumu, taču neieskaitot transportēšanas vienību 
taras masu (piemēram, aviokonteineru). 
 

F.V-24 Taras masa 

Transportēšanas vienības (piemēram, aviokonteinera) masa pirms kravas iekraušanas tajā. 
 

F.V-25 Iekrauta vai izkrauta krava 

Jebkura krava, kas iekrauta gaisa kuģī vai izkrauta no tā. 
 
Izņemot tiešo tranzīta kravu. 
 

F.V-26 Gaisa kuģī esoša krava  

Visa krava, kas atrodas gaisa kuģī nolaišanās brīdī un pacelšanās brīdī lidostā.  
 
Tiek ieskaitīta tiešā tranzīta krava, un to ieskaita gan pie nolaišanās, gan pacelšanās. 
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F.V-27 Kravas tonnkilometri, kas veikti lidojuma posmā  

Tonnkilometrs ir tādas maksas kravas metriskā tonna, kas pārvadāta viena kilometra attālumā. 
Veiktos tonnkilometrus iegūst, reizinot maksas kravas kopējo tonnāžu, kas pārvadāta starp 
divām lidostām kā lidojuma sākumpunktu un galapunktu, ar attālumu no lidostas līdz lidostai. 
 

F.V-28 Kravas tonnkilometri, kas veikti no lidojuma sākumpunkta līdz lidojuma galapunkta 
lidostai 

Tonnkilometrs ir tādas maksas kravas metriskā tonna, kas pārvadāta viena kilometra attālumā. 
Veiktos tonnkilometrus iegūst, reizinot maksas kravas kopējo tonnāžu, kas pārvadāta starp 
divām lidostām kā lidojuma sākumpunktu un galapunktu, ar attālumu no lidostas līdz lidostai. 
 

F.V-29 Pasts 

Korespondences un citu objektu, kas tiek pārvadāti gaisa kuģī, sūtījumi, kurus ir nosūtījušas 
pasta iestādes un kuri ir paredzēti nogādāšanai uz pasta iestādēm. 
 
Netiek ieskaitītas ekspreskravas un ekspressūtījumi.  
 

F.V-30 Iekrautais un izkrautais pasts 

Jebkurš pasts, kas iekrauts gaisa kuģī vai izkrauts no tā.  
 
Neieskaita tiešo tranzīta pastu. 
 

F.V-31 Gaisa kuģī esošais pasts 

Viss pasts, kas atrodas gaisa kuģī katrā lidojuma posmā, ieskaitot iekrauto pastu un tiešo 
tranzītpastu.  
 

F.V-32 Diplomātiskā soma 

Pasta soma, kuru izmanto valdība, lai nosūtītu oficiālās vēstules un sūtījumus. 
 

F.V-33 Pasta tonnkilometri, kas veikti lidojuma posmā 

Tonnkilometrs ir tāda maksas pasta metriskā tonna, kas pārvadāts viena kilometra attālumā. 
Veiktos tonnkilometrus iegūst, reizinot maksas pasta kopējo tonnāžu, kas pārvadāta katrā 
lidojuma sektorā, ar attālumu no lidostas līdz lidostai. 
 

F.V-34 Pasta tonnkilometri, kas veikti no lidojuma sākumpunkta līdz lidojuma galapunkta 
lidostai  

Tonnkilometrs ir tāda maksas pasta metriskā tonna, kas pārvadāts viena kilometra attālumā. 
Veiktos tonnkilometrus iegūst, reizinot maksas pasta kopējo tonnāžu, kas pārvadāta starp 
divām lidostām kā lidojuma sākumpunktu un galapunktu, ar attālumu no lidostas līdz lidostai. 
 

F.V-35 Kopējā krava/pasts 

Gan iekrautās, gan izkrautās kravas un pasta kopējā summa ziņojošajā lidostā. Visas 
autopārvadājumu operācijas, kurās lieto gaisa transporta pavadzīmi, būtu jāizslēdz. 
 
Krava un pasts kopā dažreiz tiek saukti par kravu. 
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F.V-36 Pa gaisu pārvadāto preču kategorijas 

Pārvadājamās preces var klasificēt pēc to veida. 
 
Klasifikācijas sistēmu piemēri: NST 2007 (Pārvadājumu statistikas vienotā preču 
nomenklatūra), kura aizstāj CSTE nomenklatūru (UNECE Preču klasifikāciju pārvadājumu 
statistikai Eiropā) un NST/R nomenklatūru (Pārvadājumu statistikas vienoto preču 
nomenklatūru/pārskatīta – EK Statistikas birojs). 

F.V-37 Bīstamās preces 

Pa iekšzemes ūdensceļiem pārvadāto bīstamo preču klasifikāciju nosaka ANO rekomendāciju 
attiecībā uz bīstamu preču transportu piecpadsmitā pārskatītā redakcija, Apvienoto Nāciju 
Organizācija, Ženēva, 2007. gads. 
 
- 1. kategorija: Sprāgstvielas 
- 2. kategorija: Gāzes 
- 3. kategorija:  Uzliesmojoši šķidrumi 
- 4. kategorija:  Uzliesmojošas cietas vielas; vielas, kas var pēkšņi aizdegties; vielas, kas, 
saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes 
- 5. kategorija:  Oksidējošas vielas un organiski peroksīdi 
- 6. kategorija:  Toksiskas un inficējošas vielas 
- 7. kategorija:  Radioaktīvs materiāls 
- 8. kategorija:  Kodīgas vielas 
- 9. kategorija:  Dažādas bīstamas vielas un priekšmeti 
 

F.V-38 Derīgā krava 

Pēc tarifa apmaksāta pasažieru krava, bagāža, krava un pasts, kas tiek pārvadāti gaisa kuģī 
un mērīti metriskajās tonnās.  
 

F.V-39 Pēc tarifa apmaksātie veiktie tonnkilometri   

Tonnkilometrs ir tāda pēc tarifa apmaksātas kravas metriskā tonna, kas pārvadāta viena 
kilometra attālumā. Veiktie tonnkilometri ir vienādi ar produktu summu, ko iegūst, reizinot 
katras kategorijas maksas kravas tonnāžu, kas pārvadāta katrā lidojuma sektorā, ar attālumu 
no lidostas līdz lidostai. 
 

F.V-40 Kravas masas faktors 

Kopējais pēc tarifa apmaksātais veiktais tonnkilometru skaits, kas izteikts kā pieejamo 
tonnkilometru procentuāla daļa. 
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F.VI ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ 

F.VI-01 Gaisa transporta enerģijas patēriņš  

Galīgais enerģijas daudzums, kuru patērē gaisa kuģis dzinējspēkam, jaudai un apsildei. 
 

F.VI-02 Tonnas naftas ekvivalents (TOE) 

Enerģijas patēriņa mērvienība: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
Starptautiskās Enerģētikas Aģentūras (SEA) pieņemtais konversijas koeficients petrolejai ir 
šāds: 
- petroleja 1,045. 
 

F.VI-03 Džouls 

Enerģijas patēriņa mērvienība: 
 
1 teradžouls = 1012 J = 2,78 x 105 kWh, 
1 teradžouls = 23,88459 TOE. 
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F.VII AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMI 

F.VII-01 Nelaimes gadījums 

Nelaimes gadījums ir ar lidmašīnas ekspluatāciju saistīts notikums, kurš notiek laikā starp 
jebkuras personas iekāpšanu gaisa kuģī ar mērķi lidot līdz brīdim, kamēr visas šādas 
personas ir atstājušas gaisa kuģi, un kurā: 
 
a) persona ir nāvīgi vai nopietni ievainota: 
 
tādēļ, ka tā ir atradusies gaisa kuģī, vai ir notikusi tās tieša saskare ar kādu lidmašīnas daļu, 
ieskaitot daļas, kas ir atdalījušās no lidmašīnas, vai tā ir bijusi tieši pakļauta reaktīvā dzinēja 
gāzes strūklas iedarbībai, izņemot gadījumus, kad ievainojumiem ir dabīgi cēloņi, tie ir paša 
vai citu personu radīti, vai kad ir ievainoti bezbiļetnieki, kas slēpušies ārpus pasažieriem un 
apkalpei parasti pieejamās zonas;  
 
b) gaisa kuģis iegūst bojājumus vai tiek saārdīta tā konstrukcija  
 
Kad samazinās konstrukcijas izturība, pasliktinās gaisa kuģa tehniskie vai aerodinamiskie 
parametri, un parastos apstākļos ir nepieciešams liels remonts vai bojātās detaļas nomaiņa, 
izņemot dzinēja darbības traucējumus vai tā bojājumus. Kad bojāts tikai dzinējs, tā pārsegi vai 
piederumi, vai arī gadījumus, kad bojāti tikai propelleri, plākšņu gali, antenas, riepas, bremžu 
ierīces, aptecētāji vai gaisa kuģa apšuvumā ir nelieli iespiedumi vai caursisti caurumi; 
 
c) gaisa kuģis ir pazudis vai ir pilnīgi nepieejams; 
 
Gaisa kuģis atzīts par pazudušu, kad ir beigusies oficiālā meklēšana, un tā vraks nav atrasts.  
 

F.VII-02 Starpgadījums 

Ar gaisa kuģa ekspluatāciju saistīts notikums (citāds nekā nelaimes gadījums), kas ietekmē 
vai varētu ietekmēt ekspluatācijas drošību;  
 

F.VII-03 Nopietns starpgadījums 

Starpgadījums, kura apstākļi liecina par gandrīz notikušu nelaimes gadījumu. 
 
Starpība starp nelaimes gadījumu un nopietnu starpgadījumu ir tikai rezultātā. Piemērus 
nopietnam starpgadījumam var atrast ICAO Nelaimes gadījumu/starpgadījumu ziņojumu 
nolikumā. 
 

F.VII-04 Nāvīgs ievainojums 

Ievainojums, ko persona gūst nelaimes gadījumā un kā rezultātā 30 dienu laikā no nelaimes 
gadījuma brīža iestājas šīs personas nāve. 
 

F.VII-05 Nenāvīgs ievainojums 

Ievainojums, ko persona gūst nelaimes gadījumā, taču tas nav nāvīgs ievainojums. 
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F.VII-06 Smags ievainojums 

Nenāvīgs ievainojums, kuru persona gūst nelaimes gadījumā un kura rezultātā: 
a) ir vajadzīga hospitalizācija uz laiku, kas pārsniedz 48 stundas, sākot ar brīdi septiņu dienu 
laikā no dienas, kad miesas bojājumi radušies; vai 
b) ir radies jebkura kaula lūzums (izņemot vienkāršus roku un kāju pirkstu vai deguna 
lūzumus); vai 
c) ir radušās plēstas brūces, kas izraisa nopietnu asiņošanu, nervu, muskuļu vai cīpslu 
bojājumus; vai 
d) ir bojāts kāds no iekšējiem orgāniem; vai 
e) radušies otrās vai trešās pakāpes apdegumi vai jebkuri apdegumi, kas skāruši vairāk nekā 
5 % no ķermeņa virsmas; vai 
f) ir notikusi pierādīta saskare ar infekciozām vielām vai kaitīga radiācijas iedarbība; 
 

F.VII-07 Viegls ievainojums 

Nenāvīgs ievainojums, kas nav smags ievainojums un kuru persona ir guvusi nelaimes 
gadījumā. 
 

F.VII-08 Valsts, kurā noticis gadījums 

Valsts, kuras teritorijā noticis starpgadījums vai nelaimes gadījums . 
 

F.VII-09 Gaisa pārvadātāja valsts 

Valsts, kuras teritorijā atrodas pārvadātāja galvenā uzņēmējdarbības veikšanas vieta, vai, ja 
šādas vietas nav, tad pārvadātāja pastāvīgā atrašanās vieta. 
 

F.VII-10 Reģistrācijas valsts 

Valsts, kurā reģistrēts gaisa kuģis. 
 

F.VII-11 Nelaimes gadījums valsts teritorijā 

Nelaimes gadījums valsts teritorijā.  
 

F.VII-12 Nelaimes gadījums ar kādu attiecīgā valstī reģistrētu gaisa kuģi 

Nelaimes gadījums, kurā iesaistīts gaisa kuģis, kurš reģistrēts attiecīgās valsts gaisa kuģu 
reģistrā. 
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G.I IEVADS 

G.I-01 Intermodālais kravas transports 

Preču pārvadāšana ar vairākiem transporta veidiem, izmantojot vienu un to pašu intermodālā 
transporta iekārtu, secīgi mainot transporta veidu, bet transporta maiņas procesā nemainot 
preču kontingentu. 
 
Intermodālā transporta iekārta var būt konteiners, apmaināms kravas nodalījums, ceļu vai 
sliežu transportlīdzeklis, vai kuģis. 
 
Tukšo konteineru/apmaināmo kravas nodalījumu un tukšo ceļu kravas 
transportlīdzekļu/piekabju atpakaļvešana nepieder pie intermodālā transporta, jo preces netiek 
pārvietotas. Šādi pārvadājumi ir saistīti ar intermodālo transportu, un ir vēlams datus par tukšo 
iekārtu pārvietošanu apkopot kopā ar datiem par intermodālo transportu. 
 

G.I-02 Multimodālais kravas transports 

Kravu pārvadāšana ar vismaz diviem dažādiem transporta veidiem. 
 
Intermodālais transports ir īpašs multimodālā transporta veids. 
 
Starptautiskais multimodālais transports bieži pamatojas uz līgumu, kas regulē visu 
multimodālo transportu. 
 

G.I-03 Apvienotais kravas transports 

Intermodālais kravas transports, ja brauciena lielākā daļa notiek pa dzelzceļu, iekšzemes 
ūdensceļu vai jūru, bet brauciena sākuma un/vai beigu posms, kas tiek veikts pa ceļu, ir pēc 
iespējas īss. 
 
Saskaņā ar ES Direktīvu 92/106/EK pa ceļu veiktajam attālumam (ko mēra taisnā līnijā) jābūt 
īsākam par 100 km, apvienojot ceļu un dzelzceļa transportu, un 150 km, apvienojot ceļu un 
iekšzemes ūdensceļu vai ceļu un jūras transportu. 
 
 

G.I-04 Divu līdzekļu vienlaicīga izmantošana (aktīvais režīms)/(pasīvais režīms)  

Preču intermodālais transports, kurā vienlaikus izmanto divus transporta veidus, ja vienu 
(pasīvo) transportlīdzekli ved cits (aktīvais) transportlīdzeklis, kurš nodrošina vilkšanu un 
patērē enerģiju, piemēram, dzelzceļa/ceļu transports, jūras/ceļu transports un jūras/dzelzceļa 
transports. 
 
Dzelzceļa/ceļu transportu sauc arī par dzelzceļa autotransportu. 
 

G.I-05 Dzelzceļa autotransports 

Ceļu transportlīdzekļu vešana pa dzelzceļu. 
 
Sākumā šis termins nozīmēja puspiekabju pārvadāšanu pa dzelzceļu, bet tagad tas ir 
attiecināms arī uz ceļu transportlīdzekļu vešanu kopumā. 
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G.I-06 Ceļu ritošais sastāvs 

Veselu ceļu transportlīdzekļu pārvešana, izmantojot ro-ro tehniku, ar vilcieniem, kam parasti ir 
visi zemās grīdas vagoni. 
 
Kravas automašīnu vešana pa Eirotuneli ir ceļu ritošā sastāva piemērs. 
 

G.I-07 Kravas autotransportlīdzekļa vešana, ko pavada autovadītājs 

Vesela kravas autotransportlīdzekļa vešana, ko pavada autovadītājs, ar cita veida transportu 
(piemēram, pa jūru vai dzelzceļu). 
 

G.I-08 Kravas autotransportlīdzekļa vešana, ko nepavada autovadītājs 

Kravas autotransportlīdzekļa vai piekabes vešana bez autovadītāja ar cita veida transportu 
(piemēram, pa jūru vai dzelzceļu). 
 

G.I-09 Transporta veids  

Pārvadājumu metode, ko izmanto kravas un pasažieru pārvadāšanai. 
 
Statistikas atskaitēs ir jāizmanto šāda transporta metožu klasifikācija: 
a) nezināms transporta veids,  
b) dzelzceļš, 
c) ceļi, 
d) iekšzemes ūdensceļi, 
e) jūras transports, 
f) cauruļvads,  
g) aviācija. 
 
Šī klasifikācija ir piemērojama tikai aktīvā režīma transportam vai gan aktīvā, gan pasīvā 
režīma transportam. Pēdējā gadījumā varētu izmantot divciparu kodu, kurā pirmais cipars 
norāda aktīvā režīma transportlīdzekli, bet otrs cipars – pasīvā.  

 

G.I-10 Transporta ķēde 

Transporta veidu secība, ko izmanto preču nogādāšanai no izcelsmes vietas līdz 
galapunktam. Šajā ķēdē notiek viena vai vairākas pārkraušanas operācijas.  
 
Preces ne vienmēr visā transporta ķēdē paliek tajā pašā iekraušanas iekārtā. Ceļojuma laikā 
intermodālā transporta iekārtas saturu var papildināt un samazināt.   
 

G.I-11 Intermodālā transporta termināls 

Vieta, kas iekārtota intermodālā transporta iekārtu (ITU) pārkraušanai un uzglabāšanai 
starplaikos, kad nenotiek pāreja uz citu transportu. 
 
“Rumbas un spieķu” jēdziens attiecas uz kravu savākšanu centrālajā punktā (rumbā) un to 
sadalīšanu dažādos virzienos (spieķos). Rumba ir centrālā vieta, kur savāc, šķiro, pārkrauj un 
sadala kravas konkrētiem reģioniem.  
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G.II IEKĀRTAS 

G.II-01 Iekraušanas iekārta 

Konteiners, apmaināms kravas nodalījums. 
 
Ietver “paliktņus” (skatīt tālāk G.II-09.), ko izmanto jūras transportā kā īpašu konteineru veidu. 
 

G.II-02 Intermodālā transporta iekārta (ITU) 

Konteiners, apmaināms kravas nodalījums vai puspiekabe/kravas autotransportlīdzeklis, kas 
piemērots intermodālam transportam.  
 

G.II-03 Konteiners 

Īpaša, stipra kaste kravas vešanai, kas ir kraujama viena virs otras un ir pārvietojama 
horizontāli vai vertikāli. Konteineram ir oficiālāka tehniska definīcija:  
 
konteiners ir transporta iekārtas priekšmets, kurš raksturojams kā 
 
a) pastāvīgs un pietiekami stiprs, lai būtu piemērots atkārtotai izmantošanai, 
b) īpaši projektēts, lai atvieglotu kravu pārvadāšanu ar vienu vai vairākiem transporta veidiem 

bez pārkraušanas starpposmos; 
c) aprīkots ar ietaisēm, kas ļauj to viegli pārvietot, it īpaši pārvietot to no viena transporta 

veida uz citu, 
d) projektēts tā, lai to varētu viegli piepildīt un iztukšot, 
e) kraujams viens uz otra,  
f) tvertne ar iekšējo tilpumu, kas nav mazāks par 1 m3. 
 
Neietver apmaināmos kravas nodalījumus.  
 
Lai gan tiem nav iekšējā tilpuma un tādēļ tie neatbilst iepriekš minētajam kritērijam f), paliktņi 
(skatīt tālāk G.II-09), ko izmanto jūras transportā, ir jāuzskata par īpaša veida konteineriem un 
tādēļ ir ietverami šajā klasifikācijā. 

G.II-04 Konteineru izmēri 

Konteineriem ir šādi galvenie izmēri: 
 
a) 20 pēdu ISO konteiners (garums 20 pēdas un platums 8 pēdas) 
b) 40 pēdu ISO konteiners (garums 40 pēdas un platums 8 pēdas) 
c) ISO konteiners ar vairāk nekā 20 pēdu un mazāk nekā 40 pēdu garumu 
d) ISO konteiners ar vairāk nekā 40 pēdu garumu 
e) superaugsts kubveida konteiners (milzu konteiners) 
f) aviācijas konteiners (konteiners, kas atbilst aviotransporta standartiem). 

  
Konteineru augstums parasti ir 8 pēdas, bet ir arī citāda augstuma konteineri. “Augsto 
kubveida konteineru” augstums ir 9,5 pēdas. “Superaugstie kubveida konteineri” ir konteineri, 
kas pārsniedz ISO izmērus. Tādu konteineru garums ir 45 pēdas, 48 pēdas un 53 pēdas.  
Ja konteinera izmēri atbilst a)−e) punktos minētajiem, tos sauc par lieliem konteineriem. 
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G.II-05 Konteinera taras svars 

Konteinera taras svaru ieskaita konteinerā transportējamās kravas kopējā svarā, un to sauc arī 
par kravas bruto-bruto svaru. Konteinerā transportējamās kravas bruto svaru var aprēķināt, no 
bruto-bruto svara atskaitot konteinera taras svaru, un otrādi. Ja nav informācijas par taras 
svaru, tad taras svaru var novērtēt, izmantojot tālāk minētos vidējos lielumus. 
 
Konteinera taras svaru var novērtēt šādi: 

 
a) 20 pēdu ISO konteiners     2,3 tonnas 
b) 40 pēdu ISO konteiners     3,7 tonnas 
c) ISO konteiners, kura garums pārsniedz 20 pēdas, bet nesasniedz 40 3,0 tonnas 
d) ISO konteiners, kura garums pārsniedz 40 pēdas  4,7 tonnas 
 

G.II-06 Konteineru veidi 

Konteineru galvenie veidi ir definēti ISO Kravas konteineru standartu rokasgrāmatā [ISO 
Standards Handbook on Freight Containers]. 
 
1. Universālie konteineri 
 
2. Specifiskie konteineri 
- slēgtais vēdināmais konteiners 
- vaļējas augšmalas konteiners 
- vaļēju sānmalu konteiners uz platformas 
- vaļēju sānmalu konteiners uz platformas ar pilnu virsbūvi 
- vaļēju sānmalu konteiners uz platformas ar nepilnu virsbūvi un nostiprinātiem galiem 
- vaļēju sānmalu konteiners uz platformas ar nepilnu virsbūvi un atlokāmiem galiem  
- platforma (konteiners) 
 
3. Specifiskie kravas konteineri 
- termokonteiners 
- izolētais konteiners 
- saldētājkonteiners (ar izlietojamu aukstumnesēju) 
- mehāniskās saldēšanas konteiners 
- apsildāms konteiners 
- saldēšanas un apsildes konteiners 
- tvertnes konteiners 
- sauso materiālu konteiners 
- nosauktas kravas konteiners (piemēram, automašīnu, lauksaimniecības dzīvnieku vai citu) 
- aviācijas tipa konteiners. 
 

G.II-07 Divdesmit pēdu ekvivalenta vienība (TEU) 

Statistikā izmantojama vienība, kas pamatojas uz 20 pēdu (6,10 m) garu ISO konteineru, lai 
nodrošinātu dažādas ietilpības konteineru standartizētu mērīšanu un lai aprakstītu 
konteinerkuģu vai termināļu ietilpību. Viens 20 pēdu ISO konteiners ir vienāds ar 1 TEU.  
 
Viens 40 pēdu ISO konteiners ir 2 TEU. 
Viens konteiners, kura garums ir no 20 līdz 40 pēdām, ir 1,50 TEU. 
Viens konteiners, kura garums pārsniedz 40 pēdas, ir 2,25 TEU. 
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G.II-08 Apmaināmais kravas nodalījums 

Kravas pārvadāšanas iekārta, kas optimāli pielāgota ceļu transportlīdzekļa izmēriem un 
aprīkota ar celšanas armatūru, lai pārceltu kravu uz citu transporta veidu, parasti no 
autotransporta uz dzelzceļu. 
 
Sākotnēji šādas iekārtas nebija projektētas, lai tās krautu vienu virs otras, ja tās ir piepildītas 
vai no augšas paceļamas. Tagad daudzas no tām var tā novietot, lai gan ne tādā pašā mērā 
kā konteinerus. Galvenā iezīme, kas tās atšķir no konteineriem, ir optimāls pielāgojums ceļu 
transportlīdzekļu izmēriem. Šādām iekārtām būtu vajadzīga Starptautiskās dzelzceļa 
savienības (UIC) atļauja izmantošanai uz dzelzceļa. Daži apmaināmie kravas nodalījumi ir 
aprīkoti ar salokāmām kājām, uz kurām iekārta balstās, kad tā neatrodas uz transportlīdzekļa. 
 

G.II-09 Paliktnis 

Iekraujama platforma bez virsbūves, taču tikpat gara un plata kā konteinera pamats un 
aprīkota ar augšējo un apakšējo stūru armatūru. 
 
Tas ir alternatīvs nosaukums, ko lieto, lai aprakstītu dažu veidu specifiskos konteinerus, proti, 
platformas konteinerus un uz platformām balstītus, nepilnas konstrukcijas konteinerus. 
 

G.II-10 Dzelzceļa vagons intermodālam transportam 

Īpaši būvēts vai aprīkots preču vagons intermodālā transporta iekārtu (ITU) vai citu ceļu 
transportlīdzekļu pārvadāšanai. 
 
Vagonu tipi 
− Ligzdas vagons: dzelzceļa vagons ar iedziļinātu ligzdu, kur ievietot puspiekabes 

ass/riteņa mezglu. 
− Kārbas vagons: dzelzceļa vagons ar nomontējamu apakšējo rāmi, kas aprīkots ar 

ietaisēm vertikālai pacelšanai un kas ļauj iekraut un izkraut puspiekabes vai 
autotransportlīdzekļus. 

− Balsta vagons: dzelzceļa vagons, kura centrālā šasija ir projektēta puspiekabes vešanai. 
− Zemās grīdas vagons: dzelzceļa vagons ar zemu iekraušanas platformu, kas paredzēts 

arī ITU pārvadāšanai. 
− Ritošā sastāva vagons: dzelzceļa vagons ar viscaur zemu grīdu, kas sakabināts kopā 

veido ritošo sastāvu. 
− Dubultkravas vagons: dzelzceļa vagons, kas projektēts vienu virs otra sakrautu 

konteineru pārvadāšanai. 
− Bimodāla puspiekabe: auto puspiekabe, ko var pārveidot par dzelzceļa vagonu, pieliekot 

sliežu vagonetes. 
 

G.II-11 Ro-ro iekārta 

Riteņu iekārta preču vešanai, piemēram, smagā automašīna, piekabe vai puspiekabe, kas var 
braukt vai ko var uzvilkt uz kuģa vai vilciena. 
 
Ostas vai kuģu treileri ir ietverti šajā definīcijā. 
 

G.II-12 Rāmja celtnis  

Augsts celtnis, kas sastāv no horizontāla rāmja uz kājām, kuras var būt nostiprinātas, kas 
pārvietojas pa nostiprinātām sliedēm vai uz gumijas riepu riteņiem ar relatīvi mazu 
manevrēšanas spēju. Kravu var pārvietot horizontāli, vertikāli vai sānvirzienā. 
 
Šādi celtņi parasti ir uzstādīti virs ceļa/dzelzceļa krustojuma vai pie ūdens/krasta līnijas. 
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G.II-13 Kravas pacēlājs  

Augsts autopacēlājs ar gumijas riepu riteņiem, kurš pārvieto vai krauj konteinerus uz 
nostiprināta, līdzena pamata. 
 

G.II-14 Autoiekrāvējs  

VIlcējtransportlīdzeklis, kura priekšējā daļā ir ietaise ITU pacelšanai, kraušanai vai 
pārcelšanai. 
 

G.II-15 Autopacēlājs ar dakšu  

Transportlīdzeklis, kuram ir horizontālas, ar spēka piedziņu darbināmas dakšas, kas ļauj 
pacelt, pārvietot un sakraut paletes, konteinerus vai apmaināmos kravas nodalījumus. 
Konteineri un apmaināmie kravas nodalījumi parasti ir tukši. 
 

G.II-16 Satvērējs 

Regulējama ietaise uz pacēlāja, kas projektēta, lai to savienotu ar ITU augšējā stūra armatūru. 
 
Daudziem satvērējiem papildus ir sviras ar āķiem, kas sasniedz ITU apakšējās sliedes. 
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A.  DZELZCELA TRANSPORTS 
 
 
Akmeņogles; A.VI-08 
Apgrozījums; A.III-07 
Apmaināmais kravas nodalījums; A.II.B-08 
Apsildāms preču vagons; A.II.A-26 
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Atrgaitas dzelzceļa transportlīdzeklis; A.II.A-02 
Augstbortu preču vagons; A.II.A-27 
Bagāžas vagons; A.II.A-18 
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Bīstamās kravas; A.V-24 
Bojāgājušais (nāves gadījums); A.VII-09 
Braukšanas ceļš; A.I-03 
Brūnogles - lignīts; A.VI-09 
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Darbības līniju garums; A.I-16 
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Dzelzceļa ieņēmumu pasažieris; A.V-07 
Dzelzceļa kravas gabarīti; A.I-20 
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Dzelzceļa līnija; A.I-11 
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Dzelzceļa pārvadājumu veidi; A.V-02 
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Dzelzceļa transportlīdzekļa brauciens; A.IV-04 
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Dzelzceļa transportlīdzeklis; A.II.A-01 
Dzelzceļa transports; A.V-01 
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Dzelzceļa uzņēmumam piederošs preču vagons; A.II.A-20 
Dzelzceļa uzņēmums; A.III-01 
Dzelzceļu tīkla posms; A.I-18 
Dzelzceļu tīkls; A.I-17 
Dzinēju benzīns; A.VI-04 
Džouls; A.VI-03 
Elektrificēta līnija; A.I-07 
Elektrificēts sliežu ceļš; A.I-02 
Elektroenerģija; A.VI-10 
Galvenā dzelzceļa līnija; A.I-12 
Gāze/dīzeļdegviela (destilēta kurtuvju nafta); A.VI-05 
Iekāpšanas vieta; A.V-12 
Iekāpušais dzelzceļa pasažieris; A.V-09 
Iekraušanas iekārta; A.II.B-01 
Iekraušanas vieta; A.V-31 
Iekrautās preces; A.V-25 
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Ievērojams satiksmes negadījums; A.VII-04 
Infrastruktūras apsaimniekotājs; A.III-03 
Integrētais uzņēmums; A.III-04 
Intermodālā dzelzceļa transporta termināls; A.I-25 
Intermodālā transporta iekārta (itu); A.II.B-02 
Intermodālā transporta vagons (skatīt g.ii-10); A.II.A-31 
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Modernizēta ātrgaitas dzelzceļa līnija; A.I-15 
Motorvagona piekabe; A.II.A-14 
Motorvagons; A.II.A-09 
Naftas ekvivalenta tonna (toe); A.VI-02 
Nobraukšana no sliedēm; A.VII-12 
Nodarbinātība; A.III-05 
Nodarbinātības veidi; A.III-06 
Pa dzelzceļu pārvadātas preces; A.V-16 
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Palete; A.II.B-10 
Paliktnis; A.II.B-09 
Parasta dzelzceļa līnija; A.I-13 
Parastais ātrgaitas dzelzceļa transportlīdzeklis; A.II.A-04 
Pārmija; A.IV-03 
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Pasažieru dzelzceļa transportlīdzeklis; A.II.A-10 
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Preču sūtījums; A.V-14 
Preču sūtījumu veidi; A.V-15 
Preču vagona kravnesība; A.II.A-32 
Preču vagonkilometrs; A.IV-11 
Privātīpašnieka preču vagons; A.II.A-21 
Privāts rezerves ceļš; A.I-05 
Refrižeratorvagons (saldēšanas vagons); A.II.A-24 
Rezerves ceļi; A.I-04 
Riteņu būris, riteņu konteiners, riteņu palete; A.II.B-11 
Ritošā sastāva aizdegšanās; A.VII-15 
Ro-ro iekārta; A.II.B-12 
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Sadursmes (vilcienu saskriešanās), tostarp sadursmes ar šķēršļiem gabarītu robežās; A.VII-11 
Sašķidrinātās naftas gāzes (lpg); A.VI-07 
Satiksmes negadījumi vienlīmeņa šķērsojumos; A.VII-13 
Satiksmes negadījumi, kuros ripojošā sastāva kustības rezultātā ir cietušas personas; A.VII-14 
Satiksmes negadījums; A.VII-01 
Satiksmes negadījums ar cietušajiem; A.VII-07 
Sķirotava; A.I-24 
Slēgts preču vagons; A.II.A-22 
Sliežu ceļš; A.I-01 
Smags satiksmes negadījums ar cietušajiem; A.VII-08 
Starptautiskie dzelzceļa pārvadājumi; A.V-04 
Starptautiskie iekrauto (izejošo) kravu pārvadājumi pa dzelzceļu; A.V-27 
Starptautisko izkrauto (ienākošo) kravu pārvadājumi pa dzelzceļu; A.V-28 
Taras svars; A.V-19 
Teu kilometrs; A.V-23 
Tonnkilometrs (tkm); A.V-20 
Tramvajs (ielu tramvajs); A.I-10 
Tramvajs (ielu tramvajs); A.II.A-12 
Valsts dzelzceļa pārvadājumi; A.V-03 
Velkošais transportlīdzeklis; A.II.A-06 
Vieglā dzelzceļa līnija; A.I-09 
Vieglais dzelzceļa autovilcējs; A.II.A-08 
Vieglais dzelzceļa transportlīdzeklis; A.II.A-13 
Vilcējtransportlīdzekļa kilometrs; A.IV-08 
Vilciena sastāvs; A.II.A-05 
Vilcienkilometrs; A.IV-07 
Vilciens; A.IV-05 
Vilcienu veidi; A.IV-06 
Vilkta transportlīdzekļa kilometrs; A.IV-09 
Vilktais bruto tonnkilometrs; A.IV-14 
Vilktais bruto-bruto tonnkilometrs; A.IV-13 
Viscaur pa dzelzceļu vestas tranzīta kravas; A.V-29 
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B.  AUTOTRANSPORTS 
 
 
Alternatīvā degviela; B.II.A-43 
Apgrozījums; B.III-10 
Apmaināms kravas nodalījums; B.II.B-08 
Arvalsts ceļu transportlīdzeklis; B.II.A-04 
Atrgaitas ceļš; B.I-07 
Autobuss; B.II.A-15 
Autobusu josla; B.I-13 
Autoceļu kravas pārvadājumu uzņēmums; B.III-06 
Autoceļu transporta uzņēmums; B.III-04 
Automaģistrāle; B.I-06 
Autotransportlīdzekļa pirmās reģistrācijas diena; B.II.A-44 
Autotransportlīdzeklis; B.II.A-06 
Autovadītājs, kas iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā ar cietušajiem; B.VII-09 
Autovilciens; B.II.A-33 
Bīstamās kravas; B.V-26 
Bojāgājušais; B.VII-05 
Brauktuve; B.I-11 
Ceļa garums; B.I-17 
Ceļa kategorija; B.I-05 
Ceļa teu kilometrs; B.V-23 
Ceļa tonnkilometrs; B.V-22 
Ceļš; B.I-01 
Ceļš apbūvētā teritorijā: pilsētas ceļš; B.I-08 
Ceļš ārpus apbūvētas teritorijas; B.I-09 
Ceļu kabotāžas pārvadājumi; B.V-03 
Ceļu kravas transportlīdzekļa kravas nodalījumu veidi; B.II.A-24 
Ceļu kravas transportlīdzeklis; B.II.A-21 
Ceļu pārvadājumi; B.V-01 
Ceļu satiksme; B.IV-01 
Ceļu satiksme apbūvētās teritorijās; B.IV-05 
Ceļu satiksme valsts teritorijā; B.IV-02 
Ceļu satiksmes negadījums ar bojāgājušiem; B.VII-02 
Ceļu satiksmes negadījums ar cietušajiem; B.VII-01 
Ceļu satiksmes negadījums bez bojāgājušiem; B.VII-03 
Ceļu satiksmes negadījums, ja konstatēts, ka autovadītājs ir alkohola reibumā, narkotiku vai zāļu iespaidā; 
B.VII-15 
Ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts ceļu transportlīdzeklis un gājējs; B.VII-12 
Ceļu tīkls; B.I-04 
Ceļu transportlīdzekļa brauciens; B.IV-06 
Ceļu transportlīdzekļa iebraukšana valstī; B.IV-08 
Ceļu transportlīdzekļa izbraukšana no valsts; B.IV-09 
Ceļu transportlīdzekļa pasažiera brauciens; B.V-10 
Ceļu transportlīdzekļa pasažiera brauciens ar sabiedrisko ceļu transportu; B.V-12 
Ceļu transportlīdzekļa pasažiera kilometrs; B.V-09 
Ceļu transportlīdzekļa pasažieris; B.V-08 
Ceļu transportlīdzekļa pasažieris, kurš iekāpj sabiedriskā ceļu transportlīdzeklī; B.V-13 
Ceļu transportlīdzekļa pasažieris, kurš izkāpj no sabiedriskā ceļu transportlīdzekļa; B.V-14 
Ceļu transportlīdzekļa pasažieru transporta savienojums; B.V-15 
Ceļu transportlīdzekļa tranzīts; B.IV-10 
Ceļu transportlīdzekļa vecums; B.II.A-39 
Ceļu transportlīdzeklis; B.II.A-01 
Ceļu transportlīdzekļu inventārs; B.II.A-02 
Ceļu tranzīta krava; B.V-31 
Ceļu uzturēšanas izdevumi; B.III-13 
Ceļu vilcējiekārta; B.II.A-27 
Cieta seguma ceļš; B.I-02 
Cietušais; B.VII-04 
Cilindra tilpums; B.II.A-40 
Citāda ceļa virsma; B.VII-20 
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Dabasgāzes šķidrumi (ngl); B.VI-07 
Dienasgaisma; B.VII-16 
Divdesmit pēdu ekvivalenta vienība (teu); B.II.B-07 
Dzinējā izmantojamā enerģija; B.II.A-42 
Dzinēju benzīns; B.VI-04 
Dzīvojamā piekabe; B.II.A-13 
Džouls; B.VI-03 
E ceļš; B.I-10 
Elektroenerģija; B.VI-08 
Enerģijas patēriņš autotransportā; B.VI-01 
Gada vidējā diennakts satiksmes plūsma; B.IV-11 
Gājējs, kas iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā ar cietušajiem; B.VII-11 
Gāze/dīzeļdegviela (destilēta kurtuvju nafta); B.VI-05 
Iekāpšanas vieta; B.V-16 
Iekraušanas iekārta; B.II.B-01 
Iekraušanas vieta; B.V-33 
Iekrautā krava; B.V-27 
Ietilpība; B.II.A-36 
Ievainota persona; B.VII-06 
Intermodālā transporta iekārta (itu); B.II.B-02 
Izdevumi par ceļu ieguldījumiem; B.III-11 
Izdevumi par ceļu transportlīdzekļu uzturēšanu; B.III-14 
Izkāpšanas vieta; B.V-17 
Izkraušanas vieta; B.V-34 
Izkrautā krava; B.V-28 
Josla; B.I-12 
Konteinera taras svars; B.II.B-05 
Konteiners; B.II.B-03 
Konteineru izmēri; B.II.B-04 
Konteineru veidi; B.II.B-06 
Kravas automašīna; B.II.A-26 
Kravas autopārvadājumu savienojums; B.V-32 
Kravas autotransportlīdzeklis; B.II.A-25 
Kravas bruto svars; B.V-20 
Kravas bruto-bruto svars; B.V-19 
Kravnesība; B.II.A-35 
Lauksaimniecības piekabe; B.II.A-30 
Lauksaimniecības traktors; B.II.A-28 
Mikroautobuss/tālsatiksmes mikroautobuss; B.II.A-17 
Mopēds; B.II.A-09 
Motocikls; B.II.A-10 
Naftas ekvivalenta tonna (toe); B.VI-02 
Nenoslogota transportlīdzekļa svars; B.II.A-41 
No valsts pa ceļu izvesta krava (kas nav ceļu tranzīta krava); B.V-29 
Nodarbinātība; B.III-09 
Nopietni cietusi persona; B.VII-07 
Pa ceļiem pārvadāta krava; B.V-18 
Pa ceļu valstī ievesta krava (kas nav ceļu tranzīta krava); B.V-30 
Palete; B.II.B-10 
Paliktnis; B.II.B-09 
Pārvadājamo kravu veidi; B.V-25 
Pārvadājamo preču veidi; B.V-24 
Pasažieris, kas iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā ar cietušajiem; B.VII-10 
Pasažieru automašīna; B.II.A-11 
Pasažieru autopārvadājumu uzņēmums; B.III-05 
Pasažieru autotransportlīdzeklis; B.II.A-08 
Pasažieru ceļu transportlīdzeklis; B.II.A-07 
Pašu apmaksāts transports; B.III-02 
Piekabe; B.II.A-29 
Pilsētas ceļu satiksme; B.IV-04 
Pilsētas ceļu transports; B.V-07 
Pilsētas pasažieru autopārvadājumu uzņēmums; B.III-07 
Pilsētas teritorija; B.I-18 
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Puspiekabe; B.II.A-31 
Pustumsa (vai nezināmi apstākļi); B.VII-18 
Riteņu būris, riteņu konteiners, riteņu palete; B.II.B-11 
Sabiedriskais ceļu transports; B.V-11 
Sakabināts transportlīdzeklis; B.II.A-32 
Sašķidrinātās naftas gāzes (lpg); B.VI-06 
Sausa ceļa virsma; B.VII-19 
Smagais ceļu kravas transportlīdzeklis; B.II.A-23 
Specializēts autotransportlīdzeklis; B.II.A-34 
Starptautiskie autopārvadājumi; B.V-04 
Starpvalstu tirdzniecības autopārvadājumi; B.V-05 
Taksometrs; B.II.A-12 
Taras svars; B.V-21 
Tramvaja līnija; B.I-14 
Tramvajs (ielu tramvajs); B.II.A-19 
Transporta pakalpojumi kā noma vai atlīdzība; B.III-01 
Transportlīdzekļa bruto svars (likumīgi atļautais maksimālais svars); B.II.A-38 
Transportlīdzekļa ietilpības izmantošana; B.V-35 
Transportlīdzekļa kilometrs; B.IV-07 
Transportlīdzekļa kravas nodalījuma platība; B.II.A-37 
Transportlīdzekļu ieguldījumu izdevumi; B.III-12 
Tranzīta autopārvadājumi; B.V-06 
Trolejbuss; B.II.A-18 
Tukšu ceļu transportlīdzekļa pārvietošanās; B.IV-03 
Tumsa; B.VII-17 
Tūristu tālsatiksmes autobuss; B.II.A-16 
Tūristu tālsatiksmes autobuss, tālsatiksmes mikroautobuss, autobuss vai mikroautobuss; B.II.A-14 
Tūristu tālsatiksmes autobusu, autobusu un trolejbusu pasažieru ietilpība; B.II.A-20 
Uzņēmums; B.III-03 
Vairāku transportlīdzekļu ceļu satiksmes negadījums; B.VII-14 
Valstij piederošs ceļu transportlīdzeklis; B.II.A-03 
Valsts autopārvadājumi; B.V-02 
Valsts autotransporta uzņēmums; B.III-08 
Velosipēds un līdzīgs transportlīdzeklis; B.II.A-05 
Velosipēdu un līdzīgu transportlīdzekļu celiņš; B.I-16 
Velosipēdu un līdzīgu transportlīdzekļu josla; B.I-15 
Vieglais ceļu kravas transportlīdzeklis; B.II.A-22 
Viegli cietusi persona; B.VII-08 
Viena transportlīdzekļa ceļu satiksmes negadījums; B.VII-13 
Zemes ceļš; B.I-03 
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C.  IEKSZEMES UDENSCELU TRANSPORTS (IUT) 
 
 
Apgrozījums; C.III-07 
Apmaināmais kravas nodalījums; C.II.B-08 
Arvalstīs veikts iekšzemes ūdensceļu transports; C.V-06 
Arvalstu iūt kuģis; C.II.A-03 
Autoiekrāvējs; C.II.B-14 
Autopacēlājs ar dakšu; C.II.B-15 
Benzīns; C.VI-04 
Bīstamās preces; C.V-24 
Bojā gājusī persona; C.VII-06 
Citi preču pārvadāšanas kuģi; C.II.A-19 
Diennakts gaišais laiks; C.VII-16 
Diennakts tumšais laiks; C.VII-17 
Divdesmit pēdu ekvivalenta vienība (teu); C.II.B-07 
Džouls; C.VI-03 
Fatāls nelaimes gadījums; C.VII-04 
Gāzeļļa/dīzeļdegviela (destilēta degvieleļļa); C.VI-05 
Iekāpšanas vieta; C.V-15 
Iekāpušais iekšzemes ūdensceļu pasažieris; C.V-12 
Iekraušanas iekārta; C.II.B-01 
Iekraušanas vieta; C.V-28 
Iekraušanas/iekāpšanas valsts/reģions; C.V-30 
Iekrautās preces; C.V-25 
Iekšējo ūdensceļu satiksme; C.IV-01 
Iekšzemes pārvadājums; C.V-03 
Iekšzemes ūdensceļu brauciens; C.IV-04 
Iekšzemes ūdensceļu flote; C.II.A-08 
Iekšzemes ūdensceļu incidenta cēloņi; C.VII-15 
Iekšzemes ūdensceļu incidents; C.VII-14 
Iekšzemes ūdensceļu konvojs; C.IV-06 
Iekšzemes ūdensceļu pasažieris; C.V-10 
Iekšzemes ūdensceļu pasažieru transporta līnija; C.V-14 
Iekšzemes ūdensceļu transporta (iūt) uzņēmums; C.III-02 
Iekšzemes ūdensceļu transports (iūt); C.V-01 
Iekšzemes ūdensceļu transports bez kravas; C.IV-03 
Iekšzemes ūdensceļu transports valsts ietvaros; C.V-02 
Iekšzemes ūdensceļu transports valsts teritorijā; C.IV-02 
Iekšzemes ūdensceļu valsts ostas uzņēmums; C.III-05 
Iekšzemes ūdensceļu valsts uzņēmums; C.III-04 
Ievainota persona; C.VII-07 
Infrastruktūras uzturēšanas izdevumi; C.III-10 
Intermodālā transporta iekārta (itu; C.II.B-02 
Iūt enerģijas patēriņš; C.VI-01 
Iūt konteineru kuģis; C.II.A-07 
Iūt kravas kuģa kravnesība; C.II.A-23 
Iūt kravas kuģis; C.II.A-05 
Iūt kuģa ienākšana; C.IV-10 
Iūt kuģa izbraukšana; C.IV-11 
Iūt kuģa tranzīts; C.IV-12 
Iūt kuģis; C.II.A-01 
Iūt pasažieru kuģa ietilpība; C.II.A-24 
Iūt pasažieru kuģis; C.II.A-06 
Iūt preču līnija; C.V-27 
Iūt valsts uzņēmums; C.III-03 
Izdevumi par ieguldījumiem infrastruktūrā; C.III-08 
Izdevumi par ieguldījumiem kuģos; C.III-09 
Izkāpšanas vieta; C.V-16 
Izkāpušais iekšzemes ūdensceļu pasažieris; C.V-13 
Izkraušanas vieta; C.V-29 
Izkraušanas/izkāpšanas valsts/reģions; C.V-31 
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Izkrautās preces; C.V-26 
Jauda (kw); C.II.A-25 
Kabotāžas transports pa iekšzemes ūdensceļiem; C.V-04 
Konteinera taras svars; C.II.B-05 
Konteiners; C.II.B-03 
Konteineru izmēri; C.II.B-04 
Konteineru veidi; C.II.B-06 
Konvoja kilometrs; C.IV-07 
Kravas pacēlājs; C.II.B-13 
Krēsla (vai nezināms apgaismojums); C.VII-18 
Kuģa kilometrs; C.IV-05 
Kuģa uzbūvēšanas gads; C.II.A-26 
Kuģojama upe; C.I-03 
Kuģojams ezers; C.I-04 
Kuģojams iekšzemes ūdensceļš; C.I-02 
Kuģojams kanāls; C.I-05 
Kuģojamu iekšzemes ūdensceļu kategorijas; C.I-07 
Kuģojamu iekšzemes ūdensceļu tīkls; C.I-06 
Kuģu uzturēšanas izdevumi; C.III-11 
Loti nopietns negadījums; C.VII-12 
Nefatāls nelaimes gadījums; C.VII-05 
Negadījums iekšzemes ūdensceļos; C.VII-11 
Nelaimes gadījums; C.VII-01 
Nelaimes gadījums iekšzemes ūdensceļos; C.VII-02 
Nodarbinātība; C.III-06 
Nopietns negadījums; C.VII-13 
Osta; C.I-08 
Ostas celtņi pēc to celtspējas; C.I-13 
Ostas celtņi pēc veida; C.I-14 
Ostas piestātņu garums; C.I-11 
Pa iekšzemes ūdensceļiem pārvadātās preces; C.V-17 
Pa iekšzemes ūdensceļiem pārvadāto preču veidi; C.V-23 
Palete; C.II.B-10 
Paliktnis; C.II.B-09 
Pasažieru kilometrs iekšējos ūdensceļos; C.V-11 
Pašgaitas stūmējtankkuģis−barža; C.II.A-15 
Pašpiedziņas liellaiva; C.II.A-09 
Pašpiedziņas stūmējliellaiva; C.II.A-10 
Pašpiedziņas tankkuģis−barža; C.II.A-14 
Piedāvātais sēdvietas kilometrs; C.IV-09 
Piedāvātais tonnkilometrs; C.IV-08 
Piestātne; C.I-16 
Pilsētas iekšzemes ūdensceļu transports; C.V-09 
Preču bruto masa; C.V-19 
Preču bruto-bruto masa; C.V-18 
Rāmja celtnis; C.II.B-12 
Ro-ro iekārta; C.II.B-11 
Ro-ro piestātne; C.I-12 
Satvērējs; C.II.B-16 
Savienojumi ar citiem transporta veidiem; C.I-15 
Slūžas; C.I-17 
Smagi ievainota persona; C.VII-09 
Smags ievainojums; C.VII-08 
Starptautisks iekšzemes ūdensceļu transports; C.V-05 
Statistikas osta; C.I-09 
Stūmējkuģis; C.II.A-21 
Stūmējvilcējvelkonis; C.II.A-22 
Stumjama barža; C.II.A-12 
Stumjama−velkama barža; C.II.A-13 
Stumjams tankkuģis−barža; C.II.A-17 
Stumjams−velkams tankkuģis barža; C.II.A-18 
Taras masa; C.V-20 
Teu-km iekšzemes ūdensceļos; C.V-22 



Indekss 
 

 - 163 - 

Tonnas naftas ekvivalents (toe); C.VI-02 
Tonnkilometrs iekšzemes ūdensceļos; C.V-21 
Tranzīta pārvadājums pa iekšzemes ūdensceļiem; C.V-08 
Traumatisks nelaimes gadījums; C.VII-03 
Udensceļš; C.I-01 
Un/locode; C.I-10 
Upes- jūras transports; C.V-07 
Upju-jūras kuģis; C.II.A-04 
Uzņēmums; C.III-01 
Velkama barža; C.II.A-11 
Velkams tankkuģis−barža; C.II.A-16 
Velkonis; C.II.A-20 
Viegli ievainota persona; C.VII-10 
Vietējais iūt kuģis; C.II.A-02 
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D.  CAURULVADU TRANSPORTS 
 
 
Apgrozījums; D.III-05 
Cauruļvada iekārta; D.I-02 
Cauruļvada tonnkilometrs; D.V-12 
Cauruļvada transporta jauda; D.V-06 
Cauruļvadu tīkls; D.I-03 
Cauruļvadu transporta uzņēmums; D.III-02 
Cauruļvadu transports; D.V-01 
Cauruļvadu tranzīta transports; D.V-15 
Dabasgāzes šķidrumi (ngl); D.VI-08 
Dzinēju benzīns; D.VI-04 
Džouls; D.VI-03 
Elektroenerģija; D.VI-09 
Gāze/dīzeļdegviela (destilēta kurtuvju nafta); D.VI-05 
Gāzes cauruļvads; D.I-05 
Izdevumi par ieguldījumiem infrastruktūrā; D.III-06 
Izdevumi par infrastruktūras uzturēšanu; D.III-07 
Izsūknēšanas vai gāzes piegādes vieta; D.V-18 
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