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Vežimo jūrų transportu, jūrų laivų skaičiaus ir avarijų
tyrimo tikslas – parengti ir pateikti vartotojams
statistinę informaciją apie jūrų laivais, plaukiojančiais
su Lietuvos vėliava, vežtų krovinių apimtį, keleivių
skaičių, apie laivų skaičių, laivų avarijas ir incidentus.
Statistinė informacija apie vežtų krovinių apimtį, vežtų
keleivių skaičių, keleivių vežimo apyvartą rengiama
šalies lygmeniu.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
EVRK 2 red. H 501−502 Jūrų ir pakrančių keleivinis ir
krovininis vandens transportas
Jūrų laivų skaičius – metų pabaigoje Lietuvos
Respublikos laivų registre registruotų laivų skaičius.
Jūrų laivų avarijų skaičius – laivų, registruotų
Lietuvos Respublikos laivų registre, avarijų ir incidentų

skaičius.
Keleivis – laivu vežtas asmuo, išskyrus laivo kapitoną,
įgulos narius ir kitus asmenis, dirbančius laive, taip pat
vaikus iki vienų metų amžiaus.
Keleivių vežimo apyvarta jūrų transportu – keleivių
vežimo jūrų laivais rodiklis, išreiškiamas keleivio
kilometrais, gautais sudėjus visų keleivių nuvažiuotus
atstumus.
Krovinių vežimas – bet koks krovinys, vežtas jūra. Į
vežtų krovinių apimtį įskaitomi visų rūšių supakuoti
kroviniai ir tokie įrenginiai, kaip konteineriai, padėklai;
kroviniai,
vežti
vagonuose,
krovininiuose
automobiliuose, priekabose ir puspriekabėse bei paštas.
Į vežtų krovinių apimtį neįskaitomos keleivinės kelių
transporto priemonės su vairuotoju, kuro cisternos ir
laivo atsargos.
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Statistinio stebėjimo vienetas
Statistinė (tiriamoji) visuma
Geografinė aprėptis
Laiko aprėptis

Įmonė, teikianti vežimo jūrų transportu paslaugas
Įmonės, teikiančios vežimo jūrų transportu paslaugas
Visa šalies teritorija
Nuo 1993 m.− vežta keleivių ir keleivių apyvarta;
Nuo 1995 m. − vežta krovinių;
Nuo 2000 m. – jūrų laivų skaičius;
Nuo 2002 m. – įvykiai su jūrų laivais.
−
Vežta krovinių – tūkst. t;
Keleivių skaičius − tūkst.;
Keleivių apyvarta – tūkst. keleivio km;
Jūrų laivai, jūrų laivų avarijos ir incidentai– vnt.
Ketvirtis, metai
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Teisės aktai ir kiti susitarimai
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Konfidencialumas (teisės aktai, užtikrinantys statistinių duomenų
konfidencialumą)

7.1

Konfidencialumo nustatymo politika

2012 m. vasario 3 d. Komisijos deleguotas sprendimas
Nr. 2012/186/ES kuriuo iš dalies keičiama Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/42/EB dėl krovinių
ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų (OL 2012 L
101, p. 5);
2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 1090/2010 kuriuo iš dalies keičiama
Direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra
statistinių ataskaitų (OL 2010 L 325, p. 1);
2010 m. balandžio 14 d. Komisijos sprendimas
Nr. 2010/2016/ES kuriuo iš dalies keičiama Europos
Parlamento ir tarybos direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir
keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų;
2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra
statistinių ataskaitų (nauja redakcija) (OL 2009 L 141,
p. 29);
2008 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas 2008/861/EB
dėl Tarybos direktyvos 95/64/EB dėl krovinių ir keleivių
vežimo jūra statistinių ataskaitų įgyvendinimo taisyklių
(OL 2008 L 306, p. 66).
–

Lietuvos
statistikos
departamentas,
rinkdamas,
apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir

skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina
respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir
kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų
konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos
departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos
gairėse.
Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų
saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės
sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo
taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu
Nr. DĮ-42
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Duomenų konfidencialumą nustatančios
taisyklės
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Statistinės informacijos skelbimo
periodiškumas
Statistinės informacijos sklaidos formos
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Informaciniai pranešimai
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Leidiniai
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Duomenų bazės
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Prieiga prie mikroduomenų
Kita
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Metodologiniai dokumentai
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Kokybės vadyba
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Kokybės užtikrinimas
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Kokybės vertinimas
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Reikalingumas ir aktualumas

13.1

Vartotojų poreikiai

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą
statistinės informacijos skelbimo kalendorių.
https://osp.stat.gov.lt/kalendoriai
Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos
portale pagal statistinės informacijos skelbimo
kalendorių, vadovaujantis Statistinės informacijos
rengimo ir sklaidos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
statistikos departamento generalinio direktoriaus
2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. DĮ-212.
Ketvirtinis, metinis

Informacinis pranešimas keleivių vežimas yra
skelbiamas 52 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus,
krovinių vežimas – 82 dieną ataskaitiniam ketvirčiui
pasibaigus.
Statistinė
informacija
skelbiama
leidiniuose
„Transportas ir ryšiai“, „Lietuvos ekonominė ir
socialinė raida“, „Lietuvos statistikos metraštis“.
Rodiklių duomenų bazė (Transportas ir ryšiai -> Jūrų
transporto rodikliai -> Krovinių ir keleivių vežimo jūrų
laivais su Lietuvos vėliava rodikliai)
−
Eurostato duomenų bazė
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/juru-transportorodikliai
Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė
užtikrinama vadovaujantis Europos statistikos praktikos
kodekso nuostatomis. 2007 m. Lietuvos statistikos
departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti
tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO
9001 reikalavimus.
Prieš pateikiant tyrimo rezultatus vartotojams,
atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės
kontrolė. Statistinio tyrimo duomenys palyginami su
ankstesnio laikotarpio duomenimis ir atitinkamais kitų
statistinių tyrimų rodikliais.
Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo
atstovai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant
konfidencialumo principo.
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Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių
tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo
lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos,
bendras gyventojų nuomonės apie LSD produktus ir
paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir
kt. tyrimai. Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų
pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų
nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės
informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos
sričių rodiklių poreikis.
Visi rodikliai yra skelbiami.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
Statistinis tyrimas yra ištisinis.
−
−
−
−
−
Statistinė informacija skelbiama 53 dieną ataskaitiniam
ketvirčiui pasibaigus, metinė − 7 mėn. ataskaitiniams
metams pasibaigus.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.
−
Užtikrinamas visiškas palyginamumas.
Nuo 1993 m. − vežta keleivių ir keleivių apyvarta;
Nuo 1995 m. − vežta krovinių;
Nuo 2000 m. – jūrų laivų skaičius;
Nuo 2002 m. – įvykiai su jūrų laivais.
−
−
Vidutinis laikas, respondentų
ataskaitai pildyti, − 1 val. 16 min.

skirtas

statistinei

Statistinių rodiklių revizijos atliekamos vadovaujantis
Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo,
analizės ir skelbimo principais, patvirtintais Lietuvos
statistikos departamento generalinio direktoriaus
2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-262. Apie
planines revizijas vartotojai informuojami iš anksto
planinių statistinių rodiklių revizijų kalendoriuje.
Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau
revizuojami.
–
Šaltinis yra statistinis tyrimas ir administraciniai
duomenys. Tyrimo duomenims rinkti naudojama
krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais ketvirtinė
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Pastabos / nuorodos į susijusius
metaduomenis

statistinė ataskaita (TJ-02). Administracinius duomenis
apie jūrų laivų skaičių teikia Lietuvos saugios laivybos
administracija, apie jūrų laivų avarijas ir incidentus −
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.
Ketvirtis, metai
Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių
duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje
e. Statistika, paštu, faksu, el. paštu.
Tyrimo klausimynas
Įvedant statistinius duomenis, naudojama programa,
atliekanti klaidų paiešką. Statistinių duomenų kontrolės
reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo
techninėje užduotyje. Tikrinamas loginis ryšys tarp
reikšmių, aritmetinės klaidos, ieškoma, ar nurodytos
visos reikšmės.
Gauti rezultatai lyginami su ankstesnių laikotarpių ir
praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis.
Esant reikšmingiems nukrypimams, aiškinamasi jų
priežastis, jeigu reikia, skambinama respondentams.
Išaiškėjusios statistinių duomenų klaidos taisomos.
Išsamiau statistinės informacijos rengimo procesas
aprašytas Jūrų transporto statistinių tyrimų metodikoje.
−
−

