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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl
Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB,
Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos
statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų
statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90).
2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008
dėl energetikos statistikos (OL 2008 L 304, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2014 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 431/2014 (OL 2014 L 131, p. 1).
Atrankinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo įmonės, dujinį kurą perduodančios, skirstančios ir tiekiančios
dujotiekiais.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gamtinių dujų
išteklius ir sunaudojimą.
Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.
56–58 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, Oficialiosios statistikos portale
osp.stat.gov.lt.

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
darbų programai įgyvendinti.
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.“
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.“
_______________
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PAAIŠKINIMAI GAMTINIŲ DUJŲ BALANSO
STATISTINEI ATASKAITAI EN-15 (MĖNESINEI) PILDYTI
1. Gamtinių dujų balanso statistinės ataskaitos EN-15 (mėnesinės) (toliau – ataskaita) 2 ir 18 eilutėse
(„Atsargos mėnesio pradžioje šalies saugyklose“ ir „Atsargos mėnesio pabaigoje šalies saugyklose“)
nurodomos gamtinės dujos, laikomos specialiose saugyklose (neatsinaujinantys dujų ir (arba) naftos telkiniai,
vandeningasis sluoksnis, druskų ir mišriosios kavernos ir kt.) ir suskystintos gamtinės dujos:
1.1. Pateikiami statistiniai duomenys apie visas šalies teritorijoje laikomas gamtines dujas, įskaitant
ir kitoms valstybėms saugomas atsargas. Atsargos mėnesio pradžioje turi sutapti su praėjusio mėnesio
atsargomis mėnesio pabaigoje.
1.2. Neįtraukiamos:
1.2.1. pasyviosios dujos – bendras dujų kiekis, kurį reikia turėti kaip nuolatines atsargas siekiant
palaikyti reikalingą požeminių saugojimo talpyklų spaudimą ir tiekimo lygį išleidimo ciklo metu.
1.2.2. dujos perdavimo ir skirstymo vamzdynuose.
2. Ataskaitos 3 ir 10 eilutėse („Importuota, įskaitant tranzitą“ ir „Eksportuota, įskaitant tranzitą“)
pateikiami statistiniai duomenys apie visas fiziškai valstybės sienas kirtusias gamtines dujas, neatsižvelgiant
į tai, ar buvo atliktos muitinės procedūros, ar ne. Importuojamos suskystintosios gamtinės dujos apima tik
sausą prekinį ekvivalentą, įskaitant regazifikavimo procesui sunaudojamas dujas. Skirtingai, nei Kuro ir
energijos balanso statistinėje ataskaitoje EN-01 (metinė), tvirtinamoje Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus įsakymu, čia įskaitomas gamtinių dujų kiekis per šalį siunčiamas tranzitu. Tranzito
kiekis turi būti nurodomas tiek kaip importas, tiek kaip eksportas.
3. Ataskaitos 4–6 ir 11–14 eilutėse nurodomas visas gamtinių dujų ir suskystintų gamtinių dujų
importuotas ar eksportuotas kiekis, nurodant importą pagal kilmės šalį, eksportą – pagal paskirties šalį.
Importo kilmės šalis yra valstybė, per kurią gaunamos gamtinės dujos. Eksporto paskirties šalis yra valstybė,
į kurią gabenamos gamtinės dujos. Pavyzdžiui, Lietuva duomenis apie dujų iš Rusijos tranzitą per Baltarusiją
į paskirties valstybę Lietuvą turėtų pateikti kaip importą iš Baltarusijos, Rusija – kaip eksportą į Baltarusiją,
o Baltarusija – kaip importą (įvežimą) iš Rusijos ir eksportą (išvežimą) į Lietuvą. Mainų sandoriai: kai
valstybės susitaria keistis dujomis, abi valstybės turi pateikti duomenis apie fiziškai į šalį įvežamų dujų
importą, nurodant įvežimo šalį kaip kilmės šalį. Pavyzdžiui, valstybė A yra sudariusi dujų importo sutartį su
Alžyru, bet mainosi šiomis dujomis su valstybės B dujomis iš Norvegijos. Tokiu atveju valstybė A pateikia
duomenis apie dujų importą iš Norvegijos, o valstybė B – apie importą iš Alžyro.
4. Ataskaitos 8 eilutėje („Sunaudota vamzdynų transportui“) nurodomas gamtinių dujų kiekis,
sunaudotas kompresoriuose ir (ar) siurblių stotyse vamzdynų darbui užtikrinti.
5. Ataskaitos 9 eilutėje („Sunaudota kitoms reikmėms“) nurodomas gamtinių dujų kiekis,
sunaudotas patalpoms šildyti, transportui ir kt.
6. Ataskaitos 16 eilutėje („Nuostoliai“) nurodomi transportuojant, skirstant, vamzdynuose patiriami
nuostoliai.
7. Ataskaitos 19 ir 20 eilutėse („Gamtinių dujų atsargos mėnesio pradžioje kitose valstybėse“ ir
„Gamtinių dujų atsargos mėnesio pabaigoje kitose valstybėse“) pateikiami statistiniai duomenys apie
gamtines dujas, laikomas trečiojoje šalyje, bet priklausančias Lietuvai. Atsargos mėnesio pradžioje turi
sutapti su praėjusio mėnesio atsargomis mėnesio pabaigoje.
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