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Vežimo oro transportu, orlaivių skaičiaus ir avarijų
tyrimo tikslas – parengti ir pateikti vartotojams
statistinę informaciją apie Lietuvos oro bendrovių
orlaiviais vežtų keleivių skaičių ir krovinių apimtį,
Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre
registruotų orlaivių skaičių, orlaivių avarijas ir
incidentus. Statistinė informacija apie vežtų keleivių
skaičių, keleivių vežimo apyvartą, vežtų krovinių ir
pašto svorį, krovinių ir pašto apyvartą pagal vežimo rūšį
rengiama šalies lygmeniu.
Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius
EVRK 2 red. H 51 - Oro transportas
Vežtų keleivių skaičius gaunamas sudėjus visus
konkrečiais skrydžiais (vienas skrydžio numeris)
skridusius keleivius. Jeigu skrydis susideda iš vietinio ir
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Statistinio stebėjimo vienetas

3.6

Statistinė (tiriamoji) visuma
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Geografinė aprėptis
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Bazinis laikotarpis
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Ataskaitinis laikotarpis
Instituciniai įgaliojimai

6.1

Teisės aktai ir kiti susitarimai

tarptautinio skrydžio etapų, keleiviai apskaičiuojami
vieną kartą.
Keleivių vežimo apyvarta oro transportu – keleivių
vežimo oro linijų bendrovių orlaiviais rodiklis,
išreiškiamas keleivio kilometrais. Apskaičiuojamas
kiekviename skrydžio etape vežtų keleivių skaičių
dauginant iš nuvežto atstumo ir sudedant gautus
skrydžių etapų keleivio kilometrus. Gautas skaičius
nurodo, kiek kilometrų buvo vežti visi keleiviai.
Vežtų krovinių ir pašto svoris gaunamas sudėjus visų
konkrečiais skrydžiais (vienas skrydžio numeris) vežtų
krovinių svorį tonomis Jeigu skrydis susideda iš
vietinio ir tarptautinio skrydžių etapų, vežtų krovinių
svoris pagal atskirus nurodyto skrydžio etapus
įskaičiuojami tik vieną kartą.
Krovinių ir pašto vežimo apyvarta oro transportu –
krovinių ir pašto vežimo oro linijų bendrovių orlaiviais
rodiklis,
išreiškiamas
tonos
kilometrais.
Apskaičiuojamas kiekviename skrydžio etape vežtų
krovinių ir pašto svorį tonomis dauginant iš nuvežto
atstumo ir sudedant gautus skrydžių etapų tonos
kilometrus. Gautas skaičius nurodo, kiek kilometrų
buvo vežti visi kroviniai ir paštas.
Skrydis – orlaivio eksploatavimas vieną ar kelis
skrydžio etapus, nesikeičiant skrydžio numeriui.
Skrydžio etapas – orlaivio skrydis nuo pakilimo iki
nusileidimo momento, neįskaitant techninių sustojimų.
Orlaivių skaičius – metų pabaigoje Lietuvos
Respublikos civilinių orlaivių registre registruotų
orlaivių skaičius.
Avarijų ir incidentų skaičius – orlaivių, registruotų
Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, avarijų
ir incidentų skaičius.
Įmonės (oro bendrovės), atliekančios keleivių, krovinių
ir pašto vežimus.
Įmonės, turinčios Civilinės aviacijos administracijos
išduotą licenciją teikti vežimo oro transportu paslaugas.
Visa šalies teritorija
Nuo 1995 m. – vežta keleivių, keleivių apyvarta, vežta
krovinių ir pašto, krovinių ir pašto apyvarta;
Nuo 2000 m. – orlaivių skaičius;
Nuo 2002 m. – įvykiai su orlaiviais.
–
Vežta keleivių – tūkst.;
Keleivio apyvarta – tūkst. keleivio km;
Vežta krovinių – t;
Krovinių apyvarta – tūkst. tkm;
Skrydžiai, orlaiviai, orlaivių avarijos ir incidentai – vnt.
Mėnuo, ketvirtis, metai
2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB)
Nr. 1358/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių
ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro
transportu ir iš dalies pakeičiantis jo I ir II priedus (OL
2003 specialus leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 355) su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. vasario 16 d.
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 158/2007 (OL 2007 L 49,

p. 9); 2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių
ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro
transportu (OL 2003 m. specialusis leidimas, 7 skyrius,
7 tomas, p. 223).
–
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Apsikeitimas statistiniais duomenimis
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Metodologiniai dokumentai
Kokybės vadyba
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Kokybės užtikrinimas

12.2

Kokybės vertinimas

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.
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.
Mėnesinis, 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 -> Oro
transporto rodikliai -> Keleivių ir krovinių vežimo
Lietuvos oro bendrovių orlaiviais rodikliai)
−
Eurostato duomenų bazė
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/oro-transporto-rodikliai
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
rodikliais mėnesiniame (TO-01), ketvirtiniame (TO-02),
metiniame (TO-04) keleivių ir krovinių vežimo oro
transportu statistiniuose tyrimuose.
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Suderinamumas

17.1

Suderinamumas tarp skirtingų statistinių
sričių
Vidinis suderinamumas
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Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo
atstovai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant
konfidencialumo principo.
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 reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
Statistinis tyrimas yra ištisinis.
–
–
–
–
–
Mėnesinė statistinė informacija skelbiama 21 dieną
ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, ketvirtinė − 52 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 1995 m. – vežta keleivių, keleivių apyvarta, vežta
krovinių ir pašto, krovinių ir pašto apyvarta;
Nuo 2000 m. – orlaivių skaičius;
Nuo 2002 m. – įvykiai su orlaiviais.
−
Mėnesinė, ketvirtinė ir metinė statistinė informacija
tarpusavyje yra suderinta.

Vidutinis laikas, respondentų skirtas mėnesinei
statistinės ataskaitai pildyti yra 1 val., ketvirtinei – 1
val. 56 min., metinei – 5 val. 28 min.
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Revizavimo politika
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Revizijos praktika
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Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

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.
–
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Šaltinis yra statistinis tyrimas ir administraciniai
duomenys. Įmonių (oro bendrovių) duomenys
pateikiami, šioms pildant keleivių ir krovinių vežimo
Lietuvos oro bendrovių orlaiviais (TO-01 mėnesinė),
keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių
orlaiviais pagal susisiekimo rūšis (TO-02 ketvirtinė),
keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių
orlaiviais pagal pradinę ir paskirties šalis (TO-04
metinė)
statistines
ataskaitas.
Administracinius
duomenis apie orlaivių skaičių ir apie orlaivių avarijas
ir incidentus teikia Civilinės aviacijos administracija .
Mėnuo, ketvirtis, metai
Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių
duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje
e. Statistika, paštu, faksu, el. paštu.
Tyrimo klausimynai
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. Statistiniai duomenys lyginami su
ankstesnio laikotarpio statistiniais duomenimis.
Gauti rezultatai lyginami su ankstesnių laikotarpių ir
praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis.
Esant reikšmingiems nukrypimams, aiškinamasi, kokios
jų priežastis, jeigu reikia, skambinama respondentams.
Išaiškėjusios statistinių duomenų klaidos taisomos.
Išsamiau statistinės informacijos rengimo procesas
aprašytas Oro transporto statistinių tyrimų metodikoje.
−
−

