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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse.

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

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

Tegevusala valimis

Täitja
Isikukood: E-post:
Ees ja perekonnanimi: Telefon:

Täitmise kuupäev: Allkiri:

1. RAUDTEE OLEM RAUDTEELIIKLUSREGISTRIS, AASTA LÕPU SEISUGA

Kokku sh avalik raudtee
1 2

Raudtee kogupikkus, km 01
Peateede pikkus, km 02
..elektrifitseeritud, km 03
..kahe ja enama rööpapaariga, km 04
Automaatblokeeringuga raudtee pikkus, km 05
Poolautomaatblokeeringuga raudtee pikkus, km 06
Kombineeritud blokeeringuga raudteede pikkus,
kokku

07

Raudteejaamade arv kokku, arv 11
..avatud kaubaveoks, arv 12
..avatud reisijate veoks, arv 13
Reisirongide peatuskohtade arv 16
Raudteeületuskohtade arv 17 Raudtee

ületuskohtade arv on
reguleeritud ja
reguleerimata
ületuskohtade arvu
summa

Raudtee
ületuskohtade arv
avalikul raudteel  on
reguleeritud ja
reguleerimata
ületuskohtade arvu
summa

..reguleeritud, arv 18 Reguleeritud raudtee
ületuskohtade arv
kokku on
reguleeritud
raudeeülekäigu
kohtade arv kokku ja
reguleeritud
raudteeülesõidu
kohtade arv kokku
summa

Reguleeritud raudtee
ületuskohtade arv
avalikul raudteel on
reguleeritud
raudeeülekäigu
kohtade arv avalikul
raudteel  ja
raudteeülesõidu
kohtade arv avalikul
raudteel summa

.... reguleeritud raudteeülesõidukohtade arv 18_
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1
....reguleeritud raudteeülekäigukohtade arv 18_

2
..reguleerimata, arv 19 Reguleerimata

raudtee
ületuskohtade arv
kokku on
reguleerimata
raudeeülekäigu
kohtade arv kokku ja
reguleerimata
raudteeülesõidu
kohtade arv kokku
summa

Reguleerimata
raudtee ületuskohtade
arv avalikul raudteel
on reguleerimata
raudeeülekäigu
kohtade arv avalikul
raudteel  ja
reguleerimata
raudteeülesõidu
kohtade arv avalikul
raudteel  summa

....reguleerimata raudteeülesõidukohtade arv 19_
1

....reguleerimata raudteeülekäigukohtade arv 19_
2

2. VEDUKVEEREM RAUDTEELIIKLUSREGISTRIS

Veduksõidukid Riiklikus Raudteeliiklusregistris -- veduksõiduk -- jõumasina ja mootori või ainult mootoriga varustatud sõiduk, mis on ette
nähtud kas ainult teiste sõidukite vedamiseks (vedur) või nii teiste sõidukite vedamiseks kui ka reisijate ja/või kaupade veoks
(mootorvagun).

Arv aasta lõpul Aasta jooksul esmaselt registreeritud
1 3

Vedurid 01 sama veeru ridade 02...04 summa sama veeru ridade 02...04 summa
..diiselvedurid 02
..elektrivedurid 03
..muud 04
Mootorvagunid 05 sama veeru ridade 06...07 summa sama veeru ridade 06...07 summa
..diisel 06
..elektri 07

3. VAGUNID ja ERIVEEREM RAUDTEELIIKLUSREGISTRIS

Arv aasta lõpul Aasta jooksul esmaselt registreeritud
1 2

Vagunid kokku 01 sama veeru ridade 02 ja 03 summa sama veeru ridade 02 ja 03 summa
..kaubaveo vagunid 02
..reisivagunid 03
Eriveerem 04
Eriotstarbeline raudteeveerem 05

3.1. KAUBAVAGUNID  RAUDTEELIIKLUSREGISTRIS

Arv aasta lõpul Aasta jooksul esmaselt registreeritud
1 2

Kaubavagunid 01 sama veeru ridade 02... 14 summa sama veeru ridade 02... 14 summa
..kinnised 02
..platvormvagunid 03
..(doseer)hoppervagunid (end.
punkervagunid)

04

..tsisternvagunid 05

..termosvagunid 06

..isoleeritud kaubavagunid 07

..poolvagunid 08

..ühendvedude vagunid 09

..muud vagunid 14

3.2. REISIVAGUNID RAUDTEELIIKLUSREGISTRIS

Arv aasta lõpul Istekohtade
arv aasta lõpul

Magamiskohtade
arv aasta lõpul

Aasta jooksul
esmaselt
registreeritud
vagunite arv
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1 2 3 5
Reisivagunid 01 Registreeritud

reisivagunud
aasta lõpul on
istevagunid
aasta lõpul,
magamamisva
gunid aasta
lõpul,
restoranvaguni
d aasta lõpul,
salongvagunid
aasta lõpul,
pagasivagunid
aasta lõpul ja
postivagunid
aasta lõpul
summa

Ridade 2,3,5
ja 7 summa

Registreeritud
reisivagunite
magamiskohtade
arv aasta lõpul on
magamisvagunite
magamiskohtade
arv aasta lõpul ja
salongvagunite
magamiskohtade
arv aasta lõpul
summa

Registreeritud
reisivagunud
aasta jooksul
registreeritud on
istevagunid
aasta jooksul
registreeritud,
magamisvaguni
d aasta jooksul
registreeritud ,
restoranvagunid
aasta jooksul
registreeritud,
salongvagunid
aastajooksul
registreeritud,
pagasivagunid
aasta jooksul
registreeritud ja
postivagunid
aasta jooksul
registreeritud
summa

..istevagunid 02

..magamisvagunid 03

..restoranvagunid 04

..salongvagunid 05

..pagasivagunid 06

..postivagunid 07
Mootorvagunid 08 sama veeru

ridade 09 ja 10
summa

sama veeru
ridade 09 ja 10
summa

..diisel 09

..elektri 10
Mootorvaguni haakevagunid 11

4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

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
Näiteks: kui  küsimustiku täitmiseks kulus 1,5 tundi ehk 90 minutit, siis
märkige tundide reale 1 ja minutite reale 30.

ÜLDKOMMENTAAR


