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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
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programai įgyvendinti.
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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios
statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika
susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai
statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
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PAAIŠKINIMAI KURO IR ENERGIJOS IŠTEKLIŲ STATISTINEI
ATASKAITAI EN-11 (MĖNESINEI) PILDYTI
1. Kuro ir energijos išteklių statistinės ataskaitos EN-11 (mėnesinės) (toliau – ataskaita) I skyrių
pildo įmonės, vartojančios, gaminančios, tiekiančios kurą ir energiją. Ataskaitos II skyrių pildo tik elektros
energiją arba elektros ir šiluminę energiją gaminančios įmonės. Ataskaitos III–IV skyrius pildo tik tos
įmonės, kurios pagal Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymą yra
įpareigotos kaupti bei tvarkyti naftos produktų ir naftos valstybės atsargas.
2. Kuro ir energijos rūšių sąlyginiai kodai ir juos atitinkantys kodai pagal kombinuotąją
nomenklatūrą pateikiami ataskaitos 3 priede „Kuro ir energijos rūšių nomenklatūra“. Kai kurių kuro ir
energijos rūšių paaiškinimai:
2.1. Antracitas – daugiausia anglies turinčios akmens anglys, naudojamos pramonės ir gyventojų
reikmėms. Paprastai jo sudėtyje lakiųjų medžiagų kiekis neviršija 10 proc., o anglies kiekis didelis
(nustatytas anglies kiekis apie 90 proc.). Viršutinis šilumingumas didesnis kaip 24 000 kJ/kg, skaičiuojant
bepelenei, tačiau drėgnai medžiagai.
2.2. Koksinės (bituminės) akmens anglys – bituminės akmens anglys, kurių kokybė yra tokia, kad
galima pagaminti aukštakrosnėse naudoti tinkamą koksą. Viršutinis šilumingumas didesnis kaip 24 000
kJ/kg, skaičiuojant bepelenei, tačiau drėgnai medžiagai.
2.3. Kitos bituminės akmens anglys – bituminės akmens anglys, kurių kokybė yra tokia, kad
galima pagaminti aukštakrosnėse naudoti tinkamą koksą. Viršutinis šilumingumas didesnis kaip 24 000
kJ/kg, skaičiuojant bepelenei, tačiau drėgnai medžiagai.
2.4. Subbituminės akmens anglys – nesukepančiosios anglys, kurių viršutinis šilumingumas yra
nuo 20 000 kJ/kg iki 24 000 kJ/kg ir kurių sudėtyje lakiųjų medžiagų kiekis didesnis kaip 31 proc.,
skaičiuojant sausam produktui be mineralinių medžiagų.
2.5. Durpės kurui pateikiamos perskaičiuotos į sąlyginį drėgnumą: gabalinės durpės – į 33 proc.
drėgnumą, trupininės – į 40 proc.
2.6. Malkos (kurui skirta mediena) – iš įmonių ir iš gyventojų pirktos bei pačios įmonės pasiruoštos
malkos, įskaitant padarinę nekokybišką lapuočių medieną, perskaičiuotą į malkas (pagal aktą). Kurui skirtos
medienos atliekos – žievė, šakos, skiedros, pjuvenos, spygliai, kelmai, medžio drožlės ir kitos medienos
atliekos. Tiek malkos, tiek ir kurui skirtos medienos atliekos ataskaitoje nurodomos kubiniais kietmetriais
arba tonomis naftos ekvivalento. Jeigu įmonė netaiko savo skaičiavimo metodikos, siūlome į kubinius
kietmetrius perskaičiuoti taip:
2.6.1. jeigu įmonėje malkų ir (ar) kurui skirtų medienos atliekų apskaita vedama sandėlio kubiniais
metrais (erdmetriais) perskaičiuojant kubiniais kietmetriais:
2.6.1.1. malkų tūrį dauginti iš koeficiento 0,7.
2.6.1.2. kurui skirtų medienos atliekų tūrį dauginti iš koeficiento 0,3.
2.6.2. jeigu įmonėje malkų ir (ar) kurui skirtų medienos atliekų apskaita vedama tonomis,
perskaičiuojant kubiniais kietmetriais, dauginti iš koeficiento 1,744.
2.7. Suskystintos naftos dujos – jas sudaro propanas ir butanas arba šių dviejų junginių mišinys.
Jeigu nėra galimybių nustatyti faktinį suskystintų dujų tankį, litrai verčiami į tonas, dauginant iš 0,53 koeficiento. Rezultatas dalijamas iš 1 000.
2.8. Automobilių benzinas, visų rūšių dyzelinas, gazoliai, biodegalai, žibalas ir kiti degalai
nurodomi tonomis. Jeigu įmonėje ar organizacijoje šie degalai apskaičiuojami litrais, tai verčiant svorio
vienetais (tonomis), litrus reikia dauginti iš faktinio lyginamojo svorio (tankio) ir rezultatą dalyti iš 1 000.
Faktinis degalų tankis nustatomas aerometru (pagal žinynuose pateiktus koeficientus). Jeigu nėra galimybių
nustatyti faktinį dyzelino ar benzino tankį, išimties tvarka litrus galima paversti į tonas, dauginant iš
koeficientų: benziną – iš 0,752, dyzeliną – iš 0,845. Gauti rezultatai dalijami iš 1 000.
2.9. Bioetanolis – iš biomasės ir (arba) biologiškai irios atliekų frakcijos pagamintas etanolis,
naudojamas kaip biodegalai.
2.10. Biodyzelinas – iš augalinės ar gyvūninės kilmės riebalų pagamintas metilo esteris, kurio
kokybė prilygsta dyzeliniams degalams, naudojamas kaip biodegalai.
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2.11. Pramoninės atliekos – nurodomos pramoninės atliekos (skysčiai arba kietos medžiagos),
tiesiogiai deginamos elektrai ir (arba) šilumai gauti. Sunaudojamo kuro kiekis turėtų būti nurodomas
remiantis žemutiniu šilumingumu. Atsinaujinančios pramoninės atliekos – biologinės kilmės pramoninių
atliekų dalis. Neatsinaujinančios pramoninės atliekos – pramoninių nebiologinės kilmės atliekų dalis.
2.12. Komunalinės atliekos – namų, ligoninių ir tretinio sektoriaus atliekos, sudegintos specialiuose
įrenginiuose, pagal žemutinį šilumingumą. Atsinaujinančios komunalinės atliekos – biologinės kilmės
komunalinių atliekų dalis. Neatsinaujinančios komunalinės atliekos – komunalinių nebiologinės kilmės
atliekų dalis.
3. Ataskaitos I skyrius:
3.1. 1 ir 13 eilutėse („Atsargos mėnesio pradžioje“ ir „Atsargos mėnesio pabaigoje“) nurodomos ir
savo reikmėms skirtos ir prekinio kuro atsargos, esančios gamintojų, vartotojų, tiekėjų sandėliuose,
rezervuaruose ir kitose saugojimo vietose (nuosavose ir išsinuomotose), įmonei priklausančios atsargos,
kurios dėl kokių nors priežasčių saugomos kitoje įmonėje, atsargos, saugomos valstybės lėšomis bei įmonių
lėšomis saugomos valstybės atsargos. Taip pat nurodomos kuro atsargos, esančios muitinės teritorijoje, laivų
krovinių terminaluose, baržose, tanklaiviuose, vidaus vandenų laivų bunkeriuose, vamzdynų cisternose.
Šiose eilutėse nenurodomos pagal sutartis laikomos atsargos, kurios yra kitų įmonių nuosavybė, kitoms
įmonėms paskolintas kuras, vamzdynuose esanti nafta, būtina srovei vamzdynuose palaikyti, bei kuro
atsargos, esančios geležinkelių cisternose, automobilių cisternose, jūroje esančių laivų bunkeriuose. Kuro
atsargos mėnesio pradžioje turi sutapti su praėjusio mėnesio kuro atsargomis mėnesio pabaigoje.
3.2. 2 eilutėje („Pagaminta, išgauta, gauta po reklasifikacijos“) nurodoma kiekvienos kuro rūšies
nuosava gavyba, gamyba. Čia taip pat nurodomi regeneruoti (gauti atnaujinti) ir po reklasifikacijos gauti
naftos produktai, kurių specifikacijos pasikeitė, sumaišius su kitais produktais.
3.3. 3 eilutėje („Gauta, sumaišius su biodegalais“) nurodomi degalų (mišinių) kiekiai, gauti,
sumaišius biodegalus su tradiciniais degalais.
3.4. 4 ir 09 eilutėse („Importuota iš kitų ir įvežta iš Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių“,
„Eksportuota į kitas ir išvežta į ES šalis“) kuras laikomas importuotu arba eksportuotu, kai kerta šalies sieną,
neatsižvelgiant į tai, ar buvo atliktos muitinės procedūros, ar ne. Čia neapskaitomas kuro tranzitas bei
degalai, kuriais transporto priemonė (automobilis, lėktuvas, laivas) buvo aprūpinta užsienyje.
3.5. 5 eilutėje („Gauta (pirkta) vidaus rinkoje“) nurodomas kiekvienos kuro rūšies kiekis, pirktas iš
šalies įmonių ir organizacijų. Čia taip pat nurodomas kuras, kurį įmonė tam tikram laikotarpiui pasiskolino iš
kitų įmonių arba gavo perdirbti iš kitos įmonės pagal sutartis.
3.6. 6 eilutėje („Sunaudota, iš viso“) įrašomas visas kuras, sunaudotas įmonėje, t. y. kuras,
sunaudotas savo reikmėms ir parduoti skirtai energijai gaminti katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse,
kitoms kuro rūšims gaminti, neenergetinėms reikmėms, visų rūšių transportui ir kitoms reikmėms.
3.7. 7 eilutėje („Sunaudota reklasifikacijai“) nurodomi naftos produktai, kurių specifikacija keičiasi,
juos sumaišius su kitais produktais. Pvz., žibalas, sumaišytas su dyzelinu, gali būti reklasifikuotas į kitos
rūšies dyzeliną.
3.8. 8 eilutėje („Sunaudota degalams (biodegalams) sumaišyti“) nurodomi biodegalai (bioetanolis,
bio-ETBE, biodyzelinas ir kt.) ir tradiciniai degalai (automobilių benzinas, dyzelinas), naudojami mišiniams
gaminti.
3.9. 10 eilutėje („Patiekta (parduota) vidaus rinkoje“) nurodomas kuras ir energija, patiekti arba
parduoti įmonėms ir gyventojams, bei kuro kiekis, kurį ataskaitą pildanti įmonė paskolino arba pateikė
perdirbti kitai įmonei. Įmonės, parduodančios aviacinius degalus oro bendrovių lėktuvams, turi juos nurodyti
šioje eilutėje.
3.10. 11 eilutėje („Tarptautinis jūrinis laivų bunkeriavimas“) nurodomi naftos produktai, patiekti
visiems užsienio ir Lietuvos jūriniams laivams, plaukiojantiems tarptautiniais maršrutais, bei visų šalių jūrų
žvejybos laivams. Čia nenurodomas kuras, patiektas laivams, žvejojantiems vidaus vandenyse.
3.11. 12 eilutėje („Nuostoliai“) nurodomi kuro transportavimo ir paskirstymo nuostoliai, taip pat
naftotiekių ir dujotiekių paskirstymo nuostoliai.
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KURO IR ENERGIJOS RŪŠIŲ NOMENKLATŪRA

Kuro ir energijos rūšys

Akmens
anglys

antracitas
koksinės (bituminės) akmens
anglys
kitos bituminės akmens anglys
Subbituminės akmens anglys
Koksas ir puskoksis
Durpės kurui (gabalinės durpės – 33 proc.
drėgnumo, trupininės durpės – 40 proc.
drėgnumo)
Durpių briketai (briketai – 16 proc. drėgnumo,
pusbrikečiai – 28 proc. drėgnumo)
Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos

Matavimo vnt.,
Sąlygi- naudojami Kuro ir
niai
energijos išteklių
statistinėje
kodai
ataskaitoje EN-11

0110
0121

t
t

2701 11 00
2701 12 10

0122
0210
0300
0400

t
t
t
sutart. drėgn. t

2701 12 90
2701 19 00
2704 00
2703 00 00

0500

sutart. drėgn. t

2703 00 00

0600 m3(kietmetriais) 4401 10 00, 4401 21 00, 4401 22 00,
4401 39 30, 4401 39 80
0601
tonų naftos
ekvivalentu
0710
t
0800
t
2710 19 62, 2710 19 64, 2710 20 31,
2710 20 35
0900
t
2710 20 39, 2710 19 68,
2710 19 99 (tik mazutas)
1101
t
2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 94,
2711 12 97, 2711 13 91, 2711 13 97,
2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00
1102
t

Žemės ūkio atliekos
Skystasis kuras (mazutas), turintis mažiau
kaip 1 proc. sieros
Skystasis kuras (mazutas), turintis 1 proc. ir
daugiau sieros
Suskystintos naftos dujos transporto
priemonėms
Suskystintos naftos dujos buitinėms ir kitoms
reikmėms
Automobilių benzinas, iš viso
automobilių benzinas be biodegalų1
automobilių benzinas su biodegalais1
Bioetanolis
Kelių transporto dyzelinas, iš viso
kelių transporto dyzelinas be biodegalų1

1200
1210
1220
1250
1300
1301

t
t
t
t
t
t

kelių transporto dyzelinas su biodegalais1

1302

t

1303
1304

t
t

kūrenti skirtas gazolis su biodegalais1

1305

t

Kitas dyzelinas ir kiti gazoliai, iš viso3
kitas dyzelinas ir kiti gazoliai be
biodegalų1, 3
kitas dyzelinas ir kiti gazoliai su
biodegalais1, 3

1306
1307

t
t

1308

t

Kūrenti skirtas gazolis, iš viso
kūrenti skirtas gazolis be biodegalų1

Kodai pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą

2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49
2207 20 00
2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47,
2710 19 48
2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17,
2710 20 19
2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47,
2710 19 48
2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17,
2710 20 19
2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47,
2710 19 48
2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17,
2710 20 19
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Kuro ir energijos rūšys

Matavimo vnt.,
Sąlygi- naudojami Kuro ir
niai
energijos išteklių
statistinėje
kodai
ataskaitoje EN-11

Kodai pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą

Biodyzelinas – metilo (etilo) esteris
Aviacinis benzinas

1310
1320

t
t

3826 00 10
2710 12 31

Benzininiai reaktyviniai degalai

1330

t

2710 12 70

Žibaliniai reaktyviniai degalai

1400

t

2710 19 21

Naftos bitumas
Tepalinės ir kitos alyvos (variklinės,
šviesiosios, išskyrus naudojamas kosmetikos
pramonėje, pavarų, reduktorinės,
antikorozinės, elektroizoliacinės ir kt.;
hidrauliniai skysčiai)
Tepalinės alyvos sumaišyti2
Žalia nafta
Žaliavos ir tepalinių alyvų priedai2

1600
1700

t
t

2713 20 00
2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85,
2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93,
2710 19 99 (išskyrus mazutą ir alyvas,
skirtas sumaišyti), 2710 20 90

1710
1800
1903

t
t
t

Naftos koksas
Parafinas, vaškas
Alyvų atliekos
Gamtinės dujos
Biodujos
Orimulsija
Pramoninės atliekos (atsinaujinančios)

1907
1911
1920
2000
2010
2101
2120

2710 19 99, 2710 20 90
2709 00 90
2905 11 00, 2909 19, 3811 21 00,
3811 29 00, 2710 12 15, 2902 30 00,
2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00,
2902 44 00 ir kt.
2713 11 00, 2713 12 00
2712
2710 99 00
2711 11 00, 2711 21 00

t
t
t
MWh
tūkst. m3
t
2714 90 00
tonų naftos
ekvivalentu
Pramoninės atliekos (neatsinaujinančios)
2121
tonų naftos
ekvivalentu
Komunalinės atliekos (atsinaujinančios)
2122
tonų naftos
ekvivalentu
Komunalinės atliekos (neatsinaujinančios)
2123
tonų naftos
ekvivalentu
Elektros energija
2200
MWh
Šiluminė energija
2300
MWh
1
Statistinius duomenis teikia įmonės, gaminančios, importuojančios, eksportuojančios, prekiaujančios
degalais, naudojančios degalus sumaišyti.
2
Statistinius duomenis teikia tik rafinuotų naftos produktų gamyba užsiimančios įmonės.
3
Laivų varikliuose, geležinkelio ir kitos paskirties transporto priemonių naudojamas dyzelinas (gazoliai).

