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KRAVU PĀRVADĀJUMI AR
AUTOTRANSPORTU
Padomes 1998.gada 25.maija Regula (EK) Nr.1172/98

UPDK 0606531
Marka, modelis

______. apsekojuma nedēļa
no __________________ līdz ____________________

Kravas automobiļa
reģistrācijas Nr.

Pašmasa, kg
Kravnesība, kg
( ja nav uzrādīts vai uzrādītais atšķiras, lūdzu, labojiet )

Cien. respondent,
Centrālā statistikas pārvalde turpina kravas automobiļu izlases apsekojumu, kura mērķis ir iegūt vispusīgu un
objektīvu informāciju par Latvijā reģistrēto kravas automobiļu darbību.
Jūsu automobilis iekļauts šajā apsekojumā izlases rezultātā. Veidlapā sniegtās ziņas tiks izmantotas tikai
kopsavilkumu datu iegūšanai, tādējādi nodrošinot Jūsu informācijas konfidencialitāti.
Aizpildīto veidlapu lūdzam iesniegt cik vien iespējams ātri, vēlams 5 dienu laikā pēc apsekojuma nedēļas
beigām (par starptautisko pārvadājumu kravas automobiļiem - pēc starptautiskā reisa pabeigšanas) Centrālajā
statistikas pārvaldē, Rīgā, Lāčplēša ielā 1. Apmaksāta aploksne atbildei ir pievienota.
Neskaidrību gadījumā Jūs varat konsultēties Centrālajā statistikas pārvaldē, tālr. 7366680, 7336416, 7366810
Pateicamies par atsaucību!
Ja transporta līdzeklis nav Jūsu īpašumā vai arī ir iznomāts, lūdzu, atbildiet uz sekojošiem jautājumiem un tūlīt
atsūtiet veidlapu atpakaļ pievienotajā aploksnē, jo mēs to sūtīsim jaunajam īpašniekam vai nomātājam:
- ja transporta līdzeklis tika pārdots līdz apsekojumam, lūdzu, uzrādiet:
pārdošanas datumu
jauno īpašnieku un tā koordinātes
- ja transporta līdzeklis ir iznomāts, lūdzu, uzrādiet
nomātāju un tā koordinātes
Ja transporta līdzeklis nav derīgs lietošanai, lūdzu, atbildiet uz sekojošiem jautājumiem un atsūtiet veidlapu atpakaļ
pievienotajā aploksnē:
- ja transporta līdzeklis nav derīgs lietošanai uz apsekojuma laiku, lūdzu,
ievelciet krustiņu
- ja transporta līdzeklis ir norakstīts, lūdzu, uzrādiet norakstīšanas datumu
Ja Jūsu transporta līdzeklis apsekojuma nedēļā nav bijis nodarbināts, aizpildiet tikai veidlapas 2.lapaspusi un
atsūtiet veidlapu atpakaļ pievienotajā aploksnē.

Respondents:

Uzvārds_____________________

Tālrunis_______________

Paraksts_________________

Uzmanību! Pirms veidlapas aizpildīšanas, lūdzu, izlasiet norādījumus tās aizpildīšanai!
Uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības,
organizācijas nosaukums
Adrese, pasta indekss
Ekonomiskās darbības galvenais veids
NACE

(aizpilda statistikas iestāde)

2. Transporta līdzekļa raksturojums
1. Pieļaujamais maksimālais kravas svars (automobilis + piekabe)
2. Asu skaits

(automobilim)

+

kg

(piekabei, puspiekabei)

3. Ja transporta līdzeklis ir vilcējs, ievelciet krustiņu
4. Ja transporta līdzeklis izmantots ar piekabi, ievelciet krustiņu

3. Ievelciet krustiņu kvadrātā, kurš atbilst Jūsu automobiļa virsbūves tipam; vilcējam ievelciet krustiņu kvadrātā, kurš
atbilst puspiekabes tipam
1. vaļēja kravas kaste

5. pašizgāzējs

10. cisterna beramkravu pārvadāšanai

2. kravas kaste ar brezenta pārsegumu

6. lopu vedējs

11. konteineru vedējs

3. furgons

7. kokvedējs

12. betonmaisītājs

4. refrižerators

8. automobiļu vedējs

13. cita kravas kaste

9. cisterna degvielas un
šķidrumu pārvadāšanai

4. Transporta līdzeklis galvenokārt tiek izmantots: (atzīmējiet ar krustiņu attiecīgo kvadrātu)
1. komercpārvadājumos

2. pašpārvadājumos

3. gan komercpārvadājumos, gan pašpārvadājumos

5. Automobiļa dienu skaits darbā un bez darba (pēc dīkstāvju iemesliem) apsekojuma nedēļā:
1.darbā

5.darbs uz vietas, neizbraucot no teritorijas

2.remontā

6.vadītājs brīvdienās vai svinamās dienās

3.bez vadītāja

7.citi iemesli

4.bez darba

8. Kopā - dienas

Ja starptautiskajos kravu pārvadājumos reiss ir uzsākts iepriekšējā apsekojuma nedēļā, lūdzu, ievelciet krustiņu

Ja dīkstāves ir citu iemeslu dēļ (7.kvadrāts ), nosauciet iemeslus:
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7

6. Automobiļa darbs apsekojuma nedēļā (ja vienā braucienā nav vairāk par 4 pieturām)

Starptautiskajos kravu pārvadājumos, lūdzu, uzrādiet kravas iekraušanas/izkraušanas vietu un valsti!
Paraugu skatīt norādījumos!

no kurienes

uz kurieni

Preces
(kravas)
nosaukums

1

2

3

Preces
(kravas)
svars, kg
(ja bez
kravas,
rakstiet 0)

Bīstamās
kravas
kods

Iepakojuma
veids

4

5

6

Svētdiena

Sestdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Trešdiena

Otrdiena

Pirmdiena

Nedēļas
dienas

Maršruts

3

Nobraukums,
km

Pārvadājuma
veids
(1 - komercpārvadājumi
ar
bez
2 - pašpārkravu kravas
vadājumi)
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7. Automobiļa darbs, ja braucienā ir 5 un vairāk pieturas

Preces (kravas)
nosaukums

Bīstamās
kravas
kods

Piegādājamās
preces
(kravas)
svars, kg

Pieturu
skaits
preces
(kravas)
piegādei

Saņemtās
preces
(kravas)
svars, kg

Pieturu
skaits
preces
(kravas)
saņemšanai

Iepakojuma
veids

3

4

5

6

7

8
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Maršruts
Nedēļas
dienas

no kurienes

uz kurieni

1

2

4

ar
kravu

bez
kravas

Pārvadājuma
veids
(1 – komercpārvadājumi
2-pašpārvadājumi)
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Nobraukums,
km

