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Maanteetransport

  Regulaarliinide arv on eeltäidetud transpordiametilt saadud liinilubade/lepingute andmete alusel. Juhul, kui väärtused on
muutunud, siis palun parandage.
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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Majandusüksus
Registrikood: E-post:
Majandusüksuse nimi: Telefon:

Talu / majapidamine
Talu / Majapidamise nimi:

Postiaadress
Maakond: Tänav:
Linn/Vald: Maja:
Küla/Alev/Linnaosa: Korter:
Väikekoht: Sihtnumber:

Tegevusala valimis

Täitja
Isikukood: E-post:
Ees ja perekonnanimi: Telefon:
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1. SÕITJATEVEDU BUSSIDEGA

Liinivedu valla-, maakonna- ja kaugliinidel sisaldab nii avalikku, kommerts- kui ka eriotstarbelist liinivedu. Andmed ettevõtte poolt teenindatud sõitjateveo kohta bussidega summeeritakse kvartali
kohta kokku. Regulaarliinide arv on eeltäidetud transpordiametilt saadud liinilubade/lepingute andmete alusel.

Liini- ja
juhuvedu
kokku

Kohalik
liinivedu
vallaliinidel

Kohalik
liinivedu
linnaliinidel

Kohalik liinivedu
maakonnaliinidel

Kaugliinivedu Rahvusvaheline
liinivedu

Juhuvedu
Eestis

Rahvusvaheline
juhuvedu

1 2 3 4 5 6 7 8
Sõitjate arv, tuhat sõitjat 1 sama rea

veergude
2...8
summa

Sõitjakäive, tuhat sõitja-
km

2 sama rea
veergude
2...8
summa

Keskmine reisi pikkus
(ARVUTATAV)

XX sama veeru
ridade 2 ja 1
jagatis

sama veeru
ridade 2 ja 1
jagatis

sama veeru
ridade 2 ja 1
jagatis

sama veeru
ridade 2 ja 1
jagatis

sama veeru
ridade 2 ja 1
jagatis

sama veeru
ridade 2 ja 1
jagatis

sama veeru
ridade 2 ja 1
jagatis

Busside üldine läbisõit,
tuhat km

3 sama rea
veergude
2...8
summa

..liiniläbisõit, tuhat km 4

..madalapõhjaliste
busside liiniläbisõit, tuhat
km

5

Pakutud teenuse maht
liiniveol, tuhat koht-km

6

Regulaarliinide arv 7
Reiside arv 8 sama rea

veergude
2...8
summa

Busside keskmine
nimestikuline arv
(eeltäidetud eelmise
perioodi andmetega)

9

Sõitjate arv ühel reisil X Sõitjate arv /
reiside arv

Sõitjate arv /
reiside arv

Sõitjate arv /
reiside arv

Sõitjate arv /
reiside arv

Sõitjate arv /
reiside arv

Sõitjate arv /
reiside arv

Sõitjate arv /
reiside arv
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2. TAKSOTEENINDUS

Andmed taksoveo kohta summeeritakse kvartali kohta kokku. Taksode tellimis- ehk dispetšerteenust osutavad ettevõtted täidavad
küsimustikus veeru "Taksode keskmine nimestikuline arv".Kui ettevõttes ei ole tegeliku töömahu kohta arvestust peetud, võib sõitjakäibe
kaudselt arvutada kvartalis veetud sõitjate arvu korrutamisel keskmise reisi pikkusega (km).

Sõitjate arv,
tuhat sõitjat

Sõitjakäive,
tuhat sõitja-
km

Üldine
läbisõit, tuhat
km

sh tasuline,
tuhat km

Taksode
keskmine
nimestikuline
arv

1 2 3 4 5
Taksovedu 15

3. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Täitmiseks
kulunud aeg

Tundi
Minutit

ÜLDKOMMENTAAR


