Kuro ir energijos balanso statistinės
ataskaitos EN-01 (metinės)
3 priedas

INFORMACIJA DĖL KURO IR ENERGIJOS BALANSO STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA EN-01 (METINĖ)
TEISINIS
2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008
STATISTINIO
dėl energetikos statistikos (OL 2008 L 304, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
TYRIMO PAGRINDAS 2017 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/2010 (OL 2017 L 292, p. 3).

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl
skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau
panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva (ES) 2015/1513 (OL 2015 L 239, p. 1).
2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 691/2011 dėl
Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (OL 2011 L 192, p. 1) su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 538/2014 (OL 2014 L 158, p. 113).
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl
energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir
2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012
L 315, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/844 (OL 2018 L 156, p. 75).
Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 648 „Dėl
Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo įgyvendinimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimas Nr. 1314 „Dėl
Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius
teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 332 „Dėl Energijos
išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo.“
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie kuro ir
TIKSLAS, RŪŠIS IR energijos išteklius, jų gavybą, gamybą, eksportą, importą, taip pat sunaudojimą
pagrindinėse ūkio veiklos srityse ir namų ūkiuose. Remiantis statistinio tyrimo
APIMTIS
duomenimis, sudaromas Lietuvos kuro ir energijos balansas.
Atliekamas atrankinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo juridiniai asmenys, gaminantys, tiekiantys, vartojantys kurą ar
energiją.
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
STATISTINĖS
Liepos mėn. Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas nustato,
kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų
nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis, įskaitant asmens
duomenis, ypatingus duomenis ir tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar
netiesioginis atpažinimas. Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti statistinius
duomenis, įskaitant asmens duomenis, ypatingus asmens duomenis ir tokius duomenis,
iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos
Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
DUOMENŲ
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos
KONFIDENCIALUMAS tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis“.
IR ASMENS
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
DUOMENŲ APSAUGA stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO
PAREIGA

DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS

Kuro ir energijos balanso statistinės
ataskaitos EN-01 (metinės)
4 priedas

PAAIŠKINIMAI KURO IR ENERGIJOS BALANSO
STATISTINEI ATASKAITAI EN-01 (METINEI) PILDYTI
1. Pagrindiniai balanso rodikliai pateikiami sveikaisiais skaičiais, natūriniais matavimo vienetais
(tonomis, kubiniais metrais, megavatvalandėmis).
2. Įmonės, gaminančios elektros energiją (savo reikmėms ir parduoti) ir šiluminę energiją parduoti,
kartu su Kuro ir energijos balanso statistine ataskaita EN-01 (metinė) (toliau – ataskaita) pateikia vieną ar du
(atsižvelgiant į tai, kokiuose įrenginiuose gaminama energija) ataskaitos priedus:
2.1. Įmonės, gaminančios šiluminę energiją katilinėse, pateikia ataskaitos 1 priedą „Šiluminės
energijos gamybos katilinėse struktūra EN-001“.
2.2. Įmonės, gaminančios elektros ir šiluminę energiją kogeneracinėse elektrinėse, naudojančios
cheminių procesų energiją elektros ir (ar) šiluminei energijai gaminti, pateikia ataskaitos 2 priedą „Elektros
ir šiluminės energijos gamybos kogeneracinėse elektrinėse struktūra EN-002“.
2.3. Įmonės, gaminančios šiluminę energiją elektrinėse ir katilinėse, pildo du ataskaitos priedus:
1 priedas „Šiluminės energijos gamybos katilinėse struktūra EN-001“ ir 2 priedas „Elektros ir šiluminės
energijos gamybos kogeneracinėse elektrinėse struktūra EN-002“.
3. Kuro (energijos) sąlyginiai kodai, kuriuos reikia įrašyti į atitinkamas balanso eilutes, pateikiami
ataskaitos 5 priede „Kuro ir energijos rūšių nomenklatūra“:
3.1. 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.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. 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.
3.5. Lignitas – nesukepančiosios anglys, kurių viršutinis šilumingumas yra mažesnis kaip
20 000 kJ/kg ir kurių sudėtyje lakiųjų medžiagų kiekis didesnis kaip 31 proc., skaičiuojant sausam produktui
be mineralinių medžiagų.
3.6. Durpės kurui ir durpių briketai pateikiami perskaičiuoti į sąlyginį drėgnumą: gabalinės
durpės – į 33 proc. drėgnumą, trupininės – į 40, durpių briketai – į 16, durpių pusbrikečiai – į 28 proc.
drėgnumą.
3.7. 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). Malkų
apskaitomų kubiniais kietmetriais, sąlyginis kuro kodas – 0600, tonomis naftos ekvivalentu – 0601. Jeigu
įmonėje malkų apskaita vedama sandėlio kubiniais metrais (erdmetriais), tai juos reikia perskaičiuoti į
kubinius kietmetrius, dauginant iš koeficiento 0,7.
3.8. Biomasės mišinys – biokuras, pagamintas iš susmulkintų medienos (apdirbimo pramonės)
atliekų, pjuvenų, miško kirtimo atliekų, durpių, šiaudų mišinių ir kt. Biomasės mišinio, apskaitomo kubiniais
metrais (kietmetriais), sąlyginis kuro kodas – 0702, tonomis – 0703, tonomis naftos ekvivalentu – 0713.
3.9. Kurui skirtos medienos atliekos – žievė, šakos, skiedros, pjuvenos, spygliai, kelmai, medžio
drožlės ir kitos medienos atliekos. Pagal tai, kokiais matavimo vienetais įmonėje apskaitomos atliekos,
pasirenkamas atitinkamas sąlyginis kuro kodas. Medienos atliekų, apskaitomų kubiniais kietmetriais,
sąlyginis kuro kodas – 0704, erdmetriais – 0705, tonomis – 0706, tonomis naftos ekvivalentu – 0707.
Pjuvenų briketai apskaitomi tonomis. Jų sąlyginis kuro kodas – 0708.
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3.10. Automobilių benzinas, dyzelinas, biodegalai, žibalas ir kiti degalai nurodomi tonomis.
Jeigu įmonėje ar organizacijoje šie degalai apskaičiuojami litrais, tai litrus verčiant svorio vienetais
(tonomis), reikia dauginti iš faktiško lyginamojo svorio (tankio) ir rezultatą dalyti iš 1 000. Faktinis degalų
tankis nustatomas aerometru (pagal žinynuose pateiktus koeficientus). Jeigu nėra galimybių nustatyti
faktinio dyzelino ar benzino tankio, išimties tvarka litrus galima paversti į tonas, dauginant iš koeficientų:
benziną – iš 0,752, dyzeliną – iš 0,845. Gauti rezultatai dalijami iš 1 000.
3.11. Bioetanolis E-85 – didelės koncentracijos bioetanolio (85 proc.) ir mineralinio (tradicinio)
benzino (15 proc.) mišinys.
3.12. Suskystintas naftos dujas sudaro propanas ir butanas arba šių dviejų junginių mišinys, jos
apskaičiuojamos tonomis. Jeigu nėra galimybių nustatyti faktinio suskystintų dujų tankio, litrai verčiami į
tonas, dauginant iš koeficiento 0,53. Rezultatas dalijamas iš 1 000.
3.13. Kiti distiliatai – alyvos ir kiti aukštos temperatūros akmens anglių dervų distiliavimo
produktai; panašūs produktai, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė viršija nearomatinių
sudėtinių dalių masę: benzolas, toluenas, ksilolas ir kt., naudojami kaip variklių degalai arba skirti šildyti.
3.14. Bioetanolis – iš biomasės ir (arba) biologiškai irios atliekų frakcijos pagamintas etanolis,
naudojamas kaip biodegalai.
3.15. Bio-ETBE (etiltretbutileteris) – bioetanolio pagrindu pagamintas ETBE. Bio-ETBE
laikytinas biodegalais, jeigu bioetanolio tūrio procentas siekia 47 proc.
3.16. Biodyzelinas – iš augalinės ar gyvūninės kilmės riebalų pagamintas metilo esteris, kurio
kokybė prilygsta dyzeliniams degalams, naudojamas kaip biodegalai.
3.17. Kiti biodegalai – biometanolis, biodimetileteris, bio-MTBE (metiltretbutileteris), sintetiniai
biodegalai, biovandenilis, grynas augalinis aliejus.
3.18. Alyvų atliekos – išvalytos, tinkamos naudoti kaip kuras alyvų atliekos.
3.19. Šiluminė energija, kaip ir elektros energija, apskaičiuojama MWh (1 tūkst. kWh = 1 MWh).
Jeigu įmonėje šiluminė energija apskaitoma Gcal, jas reikia perskaičiuoti į MWh, dauginant iš koeficiento
1,163. Reaktyvinė energija į ataskaitą neįtraukiama.
3.20. Hidroenergija, vėjo energija balanse apskaičiuojamos MWh pagal pagamintos elektros
energijos kiekį, geoterminė ir cheminių procesų energija apskaičiuojamos MWh pagal pagamintos šiluminės
energijos kiekį.
3.21. Pramoninės atliekos – nurodomos pramoninės neatsinaujinančiosios atliekos (skysčiai arba
kietos medžiagos), tiesiogiai deginamos elektrai ir (arba) šilumai gauti. Sunaudojamo kuro kiekis turėtų būti
nurodomas remiantis žemutiniu šilumingumu.
3.22. 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.
4. Ataskaitos I skyrius. Kuras ir energija:
4.1. 01 ir 24 eilutėse („Atsargos metų pradžioje“ ir „Atsargos metų pabaigoje“) nurodomos tiek savo
reikmėms skirto, tiek 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
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 kitų įmonių kuro atsargos ir kitoms įmonėms paskolintas
kuras. Taip pat nenurodoma vamzdynuose esanti nafta, būtina srovei vamzdynuose palaikyti, bei kuro
atsargos, esančios geležinkelių cisternose, automobilių cisternose, jūroje esančių laivų bunkeriuose. Kuro
atsargos metų pradžioje turi sutapti su praėjusių metų kuro atsargomis metų pabaigoje.
4.2. 02 eilutėje („Pagaminta“) nurodoma kiekvienos kuro ir energijos rūšies nuosava gavyba,
gamyba (įskaitant malkų paruošas). Čia taip pat nurodomi regeneruoti ir kaip kuras naudojami produktai –
mazutas, tepalai ar kt., gauti atnaujinus (regeneravus) alyvų atliekas:
4.2.1. Įmonės, gaminančios kurą, 02 eilutėje nurodo visą išgautą, pagamintą kurą, skirtą tiek savo
reikmėms, tiek parduoti tiekimo organizacijoms arba tiesiogiai vartotojui.
4.2.2. Įmonės, perkančios malkas iš gyventojų, 02 eilutėje nurodo kiek malkų įsigyta.
4.2.3. Urėdijos į bendrą malkų kiekį įtraukia ir malkas, paruoštas atliekant sanitarinius kirtimus, ir
pačių gyventojų išsikirstas malkas.
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4.2.4. Įmonės, gaminančios durpes kurui, 02 eilutėje nurodo išdžiovintas ir sušūsniuotas gabalines ir
trupinines durpes. Įmonės, gaminančios briketus iš savo pačių iškastų durpių, 02 eilutėje nurodo ir durpes,
sunaudotas kaip žaliavą briketams (arba pusbrikečiams) gaminti.
4.2.5. Įmonės, gaminančios elektros energiją, 02 eilutėje nurodo elektros energijos gamybą (įskaitant
savo gamybinėms reikmėms sunaudotą elektros energiją). Šį rodiklį pateikia visos elektrinės, nesvarbu, koks
jų pajėgumas ir kieno balansui jos priklauso (turi savarankišką balansą ar priklauso pramonės, statybos,
transporto, komunalinių ar kitų įmonių balansui).
4.2.6. Įmonės, gaminančios šiluminę energiją, 02 eilutėje nurodo šiluminę energiją (garai ir karštas
vanduo), pagamintą visų tipų šilumą gaminančiuose įrenginiuose, priklausančiuose įmonėms, kurių
pagrindinė veikla yra elektros ir (arba) šiluminės energijos gamyba (pagal Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.) – 35.1, 35.3 veiklos rūšių klasės). Čia nurodomas
įmonei priklausančiose elektrinėse ir katilinėse pagamintas šiluminės energijos kiekis, patiektas į šilumos
perdavimo tinklą, sunaudotas gamybinėms patalpoms šildyti bei transportavimo ir paskirstymo nuostoliai.
4.2.7. Įmonės, kurios be pagrindinės produkcijos dar gamina šiluminę energiją, turi apskaičiuoti ir
ataskaitos 02 eilutėje nurodyti tik parduotą jos kiekį. Įmonės reikmėms sunaudota šiluminė energija į
ataskaitą neįtraukiama. Tokiu atveju nurodomas tik kuras, sunaudotas šiluminei energijai gaminti. Jį reikia
nurodyti 18 eilutėje („Sunaudota kitoms reikmėms“). Išimtis. Ataskaitoje 2-oje eilutėje nurodoma visa
šiluminė energija, pagaminta naudojant cheminių procesų energiją – parduota ir sunaudota savo reikmėms.
4.2.8. Elektrinių katiluose gauta ir turbogeneratoriuose elektros energijai gaminti panaudota
šiluminė energija (kaip tarpinė produkcija) į ataskaitą neįtraukiama.
4.2.9. Įmonės, užpildžiusios skilčių „Elektros energija“ (sąlyginis kodas – 2200) arba „Šiluminė
energija“ (sąlyginis kodas – 2300) 02 eilutę, kartu su ataskaita turi pristatyti vieną ar du priedus, pasirinktus
pagal šio priedo 2 punkte aprašytą tvarką.
4.3. 03 eilutėje („Gauta po reklasifikacijos“) nurodomi naftos produktai, kurių specifikacijos
pasikeitė, sumaišius su kitais produktais.
4.4. 04 eilutėje („Gauta sumaišius su biodegalais“) nurodomi degalų (mišinių) kiekiai, gauti
sumaišius biodegalus su tradiciniais degalais.
4.5. 05 ir 19 eilutėse („Importuota iš kitų ir įvežta iš Europos Sąjungos (ES) šalių“, „Eksportuota į
kitas ir išvežta į ES šalis“) – laikoma, kad kuras ir energija yra importuoti arba eksportuoti, 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.
4.6. 06 eilutėje („Gauta (pirkta) vidaus rinkoje“) nurodomas kiekvienos kuro rūšies arba energijos
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. Įmonės, perkančios
malkas iš gyventojų, turi jų kiekį nurodyti ataskaitos 02 eilutėje.
4.7. 07 eilutę („Sunaudota energijai gaminti“) pildo įmonės, naudojančios kurą ir energiją kitų rūšių
energijai gaminti elektrinėse, katilinėse ir kituose įrenginiuose ir užpildžiusios ataskaitos skilčių „Elektros
energija“ (sąlyginis kodas – 2200) ir (ar) „Šiluminė energija“ (sąlyginis kodas – 2300) ataskaitos 02 eilutę:
4.7.1. Šioje eilutėje taip pat nurodomos pagaminta (išgauta) hidroenergija, geoterminė, vėjo,
cheminių procesų energija ir kitos gamtinių energijos išteklių rūšys. Jos apskaičiuojamos pagal pagamintos
elektros energijos kiekį, išskyrus geoterminę energiją ir cheminių procesų energiją, kurios apskaičiuojamos
pagal pagamintos šiluminės energijos kiekį.
4.7.2. Įmonės, kurių pagrindinė veikla yra elektros ir (ar) šiluminės energijos gamyba (35.1, 35.3
veiklos rūšių klasės pagal EVRK 2 red.), skilčių „Elektros energija“ (sąlyginis kodas – 2200) ir „Šiluminė
energija“ (sąlyginis kodas – 2300) ataskaitos 07 eilutėje nurodo:
4.7.2.1. elektros energiją, sunaudotą savo gamybinėms reikmėms, t. y. pagalbinių įrenginių,
gaminant elektros ir (arba) šiluminę energiją;
4.7.2.2. hidroakumuliacinėje elektrinėje vandeniui pakelti ir savo reikmėms sunaudotą elektros
energiją;
4.7.2.3. elektrodinėse katilinėse sunaudotą elektros energiją;
4.7.2.4. šiluminę energiją, sunaudotą kituose įrenginiuose (naudojančiuose cheminių procesų
energiją) elektros energijai gaminti.
4.7.3. Įmonės, kurios be pagrindinės produkcijos papildomai gamina šiluminę energiją, šioje eilutėje
nurodo tik parduoti skirtai šilumai gaminti sunaudotą kurą ir elektros energiją.
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4.7.4. Kuro ir energijos kiekis, nurodytas ataskaitos 07 eilutėje, smulkiau pateikiamas ataskaitos
prieduose (EN-001, EN-002).
4.8. 08 eilutėje („Sunaudota kitoms kuro rūšims gaminti arba reklasifikacijai“) nurodomas kuro
kiekis, sunaudotas kaip žaliava kitoms kuro rūšims (pvz., briketams) gaminti. Čia taip pat nurodomi naftos
produktai, kurių specifikacija keičiasi juos sumaišius su kitais produktais, pvz., žibalas, sumaišytas su
dyzelinu, gali būti reklasifikuotas į kitos rūšies dyzeliną.
4.9. 09 eilutėje („Sunaudota degalams (biodegalams) sumaišyti“) nurodomi biodegalai (bioetanolis,
bio-ETBE, biodyzelinas ir kt.) ir tradiciniai degalai (automobilių benzinas, dyzelinas, gazoliai, žibaliniai
reaktyviniai degalai), naudojami mišiniams gaminti.
4.10. 10 eilutėje („Sunaudota kelių transportui“) nurodomas krovininių ir keleivinių automobilių
variklių sunaudotas kuras, įskaitant žemės ūkio krovininio ir keleivinio transporto, važiuojančio plentu,
variklių sunaudotą kurą. Šioje eilutėje nenurodomas stacionarių ir traktorių variklių sunaudotas kuras (jis
nurodomas ataskaitos 18 eilutėje). Nenurodomi degalai, kuriais automobilis buvo aprūpintas užsienyje.
4.11. 11 eilutėje („Sunaudota geležinkelių transportui“) nurodomas kuras ir energija, sunaudoti
geležinkelių transportui ir pramonės įmonių geležinkelių transportui.
4.12. 12 eilutėje („Sunaudota vidaus vandenų transportui“) nurodomas kuras, sunaudotas upių ir
jūros pakrantės laivybos (kabotažinio plaukiojimo) transportui, žemsiurbėms ir pan. Čia nenurodomas kuras,
sunaudotas žvejybos transportui.
4.13. 13 eilutėje („Sunaudota žvejybos transportui“) nurodomas kuras, sunaudotas vidaus vandenų
žvejybos laivuose.
4.14. 14 eilutėje („Sunaudota tarptautiniams vežimams oro transportu“) nurodomas aviacinis kuras,
išskyrus vidaus vežimams oro transportu sunaudotą kurą.
4.15. 15 eilutėje („Sunaudota vidaus vežimams oro transportu“) nurodomas šalyje komerciniams
vežimams orlaivių, privačių orlaivių, žemės ūkio aviacijos ir pan. sunaudotas aviacinis kuras. Taip pat
nurodomas kuras, sunaudotas stendiniam variklių bandymui.
4.16. 16 eilutėje („Sunaudota kitam transportui“) nurodomas kitų rūšių transporto sunaudotas kuras:
4.16.1. naftai, naftos produktams, dujoms ir kitiems vamzdžiais transportuojamiems produktams
tiekti sunaudotas kuras ir energija;
4.16.2. troleibusų sunaudota elektros energija;
4.16.3. transporto priemonių, skirtų lėktuvams prižiūrėti, sunaudotas kuras;
4.16.4. uostuose pakraunant laivus įvairių kranų bei kitų transporto priemonių sunaudotas kuras.
4.17. 17 eilutėje („Sunaudota neenergetinėms reikmėms“) nurodomas kuro kiekis, sunaudotas kaip
žaliava ne kurui gaminti:
4.17.1. anglys, naudojamos kaip molio priedas poringoms plytoms gaminti;
4.17.2. žibalas ir automobilių benzinas, naudojami detalėms plauti;
4.17.3. tepalai, mazutas ir variklių kuras, naudojami įrenginiams sutepti;
4.17.4. bitumas, naudojamas statybai ir asfaltbetoniui gaminti;
4.17.5. gamtinės dujos, naudojamos etileno, propileno ir kitoms angliavandenilio pagrindą
turinčioms neenergetinėms žaliavinėms medžiagoms gaminti.
4.18. 18 eilutė („Sunaudota kitoms reikmėms“):
4.18.1. Nurodomas kuras ir energija, tiesiogiai sunaudoti:
4.18.1.1. pramonėje – įvairiuose įrenginiuose, visų tipų jėgos varikliuose (šiluminiuose ir elektros),
pagalbiniuose ir aptarnavimo cechuose;
4.18.1.2. statyboje – statybos, montavimo, gręžimo bei kitiems darbams;
4.18.1.3. žemės ūkyje – jėgos varikliuose ir mechanizmuose, aptarnaujančiuose žemės ūkį,
žuvininkystę ir miškininkystę;
4.18.1.4. prekybos ir aptarnavimo sistemoje – mokymo, gydymo įstaigose, prekybos pastatuose ir
kitose patalpose.
4.18.2. Nurodomas kiekviename anksčiau išvardytame sektoriuje sunaudotas kuras ir energija
įmonių ar organizacijų administraciniams pastatams šildyti, apšviesti, ventiliuoti ir kt.
4.18.3. Nurodomas kuras ir energija geležinkelių, vandens, automobilių stotims ir vagonams šildyti
ir apšviesti.
4.18.4. Nurodoma negamybinėms reikmėms sunaudotą elektros ir (ar) šiluminę energija, jeigu įmonė
priklauso 35.1, 35.3 veiklos rūšių klasėms.
4.18.5. Nurodomi elektros ir šiluminės energijos nuostoliai gamyklos tinkluose, įeinantys į gamyklos
sunaudojimo normas produkcijai gaminti.
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4.18.6. Nurodoma savo reikmėms skirtai šiluminei energijai pagaminti sunaudotą kuro kiekį, jeigu
įmonė priklauso bet kuriai veiklos rūšių klasei, išskyrus 35.1, 35.3.
4.19. 20 eilutėje („Patiekta (parduota) vidaus rinkoje įmonėms“) nurodomas kuras ir energija,
patiekti arba parduoti įmonėms, bei kuro kiekis, kurį ataskaitą pildanti įmonė kitai įmonei paskolino arba
pateikė perdirbti:
4.19.1. benzinu, dyzelinu, biodyzelinu, suskystintomis dujomis prekiaujančios įmonės šioje eilutėje
nurodo didmeninėje prekyboje parduotus degalus;
4.19.2. įmonės, parduodančios aviacinius degalus oro bendrovių lėktuvams, turi juos nurodyti šioje
eilutėje bei užpildyti ataskaitos II skyrių;
4.19.3. įmonės, parduodančios naftos produktus vidaus vandenų transportui ar laivams žvejybai
vidaus vandenyse, turi juos nurodyti šioje eilutėje bei užpildyti ataskaitos III skyrių;
4.19.4. jeigu įmonė, organizacija nuomoja patalpas ir už sunaudotą energiją atsiskaito su nuomotoju,
tai nuomotojas parduotą (patiektą) energiją turi nurodyti ataskaitos 20 eilutėje („Patiekta (parduota) vidaus
rinkoje įmonėms“), o nuomininkas savo ataskaitoje užpildo 06 eilutę („Gauta (pirkta) vidaus rinkoje“).
4.20. 21 eilutėje („Patiekta (parduota) vidaus rinkoje gyventojams“) reikia nurodyti kurą ir energiją,
parduotą gyventojams:
4.20.1. Miškų urėdijos čia nurodo gyventojams parduotų malkų kiekį, taip pat pačių gyventojų
paruoštas malkas pagal miško kirtimo bilietus.
4.20.2. Benzinu, dyzelinu, biodyzelinu, suskystintomis dujomis prekiaujančios įmonės šioje eilutėje
nurodo degalinėse parduotus degalus.
4.21. 22 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. Įmonės,
patiekiančios kurą visų šalių laivams žvejoti tarptautiniuose vandenyse, turi užpildyti ataskaitos IV skyrių.
4.22. 23 eilutėje („Transportavimo ir paskirstymo nuostoliai“) nurodomi kuro ir energijos
transportavimo ir paskirstymo nuostoliai, taip pat ir naftotiekių bei dujotiekių paskirstymo nuostoliai. Šioje
eilutėje nenurodomi:
4.22.1. kuro nuostoliai, susiję su jo transformavimu į elektros arba šiluminę energiją (juos reikia
nurodyti ataskaitos 07 eilutėje);
4.22.2. elektros ir šiluminės energijos nuostoliai gamyklos tinkluose, įeinantys į gamyklos
sunaudojimo normas produkcijai gaminti (juos reikia nurodyti ataskaitos 18 eilutėje).
____________________

Kuro ir energijos balanso statistinės
ataskaitos EN-01 (metinės)
5 priedas

KURO IR ENERGIJOS RŪŠIŲ NOMENKLATŪRA

Kuro ir energijos rūšys

Akmens
anglys

antracitas
koksinės (bituminės) akmens
anglys
kitos bituminės akmens anglys
Akmens anglių briketai
Subbituminės akmens anglys
Lignitas (rusvosios anglys)
Rusvųjų anglių briketai
Koksas ir puskoksis
Durpės kurui (gabalinės durpės – 33 proc.
drėgnumo, trupininės durpės – 40 proc.
drėgnumo)
Durpių granulės
Durpių briketai (briketai – 16 proc. drėgnumo,
pusbrikečiai – 28 proc. drėgnumo)
Durpių kurui ir medienos mišinys1

Matavimo vnt.,
Sąlygi- naudojami Kuro ir
niai energijos balanso
kodai
statistinėje
ataskaitoje EN-01

Kodai pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą

0110
0121

t
t

2701 11 00
2701 12 10

0122
0130
0210
0220
0230
0300
0400

t
t
t
t
t
t
sutart. drėgn. t

2701 12 90
2701 20 00
2701 19 00
2702 10 00
2702 20 00
2704 00
2703 00 00

0410
0500

t
sutart. drėgn. t

2703 00 00
2703 00 00

0510
0511

Malkos (kurui skirta mediena)1

0600
0601

Biomasės mišinys2

0702
0703
0713

Kurui skirtos medienos atliekos3:
žievė, šakos, skiedros, pjuvenos, medžio
drožlės ir kt.

0704
0705
0706
0707

Pjuvenų briketai1

0708
0718

Medienos granulės1

0709
0719

Žemės ūkio atliekos:
šiaudai, nendrės, spaliai, saulėgrąžų lukštai ir
kt.
Šiaudų granulės
Trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai
(gluosniniai žilvičiai, karklai, drebulės)
Medžio anglys
Skystasis kuras (mazutas), turintis mažiau
kaip 1 proc. sieros

0710

t
tonų naftos
ekvivalentu
m3 (kietmetriais)
tonų naftos
ekvivalentu
m3 (kietmetriais)
t
tonų naftos
ekvivalentu
m3 (kietmetriais)
erdm.
t
tonų naftos
ekvivalentu
t
tonų naftos
ekvivalentu
t
tonų naftos
ekvivalentu
t

0711
0714

t
t

1213 00 00

0712
0800

t
t

4402
2710 19 62, 2710 19 64, 2710 20 31,
2710 20 35

4401 11 00, 4401 12 00

4401 21 00, 4401 22 00, 4401 40 10,
4401 40 90

4401 39 00

4401 31 00

2

Kuro ir energijos rūšys

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 biodegalų4
automobilių benzinas su biodegalais4
Bioetanolis E-854
Bioetanolis, iš viso
bioetanolis, atitinkantis tvarumo kriterijus4, 6
Bio-ETBE (bioetiltretbutileteris), iš viso
bio-ETBE (bioetiltretbutileteris),
atitinkantis tvarumo kriterijus4, 6
Kiti biodegalai
Kelių transporto dyzelinas, iš viso
kelių transporto dyzelinas be biodegalų4
kelių transporto dyzelinas su biodegalais4
Kūrenimui skirtas gazolis, iš viso
kūrenimui skirtas gazolis be biodegalų4
kūrenimui skirtas gazolis su biodegalais4
Kitas dyzelinas ir kiti gazoliai, iš viso7
kitas dyzelinas ir kiti gazoliai be
biodegalų4, 7
kitas dyzelinas ir kiti gazoliai su
biodegalais4, 7
Biodyzelinas – metilo (etilo) esteris, iš viso
biodyzelinas – metilo (etilo) esteris,
atitinkantis tvarumo kriterijus4, 6
Aviacinis benzinas
Benzininiai reaktyviniai degalai
Žibaliniai reaktyviniai degalai, iš viso
žibaliniai reaktyviniai degalai be biodegalų4
žibaliniai reaktyviniai degalai su
biodegalais4
Kitas žibalas
Kiti distiliatai šildyti
Kiti distiliatai, naudojami kaip variklių
degalai
Naftos bitumas
Tepalinės ir kitos alyvos (variklinės,
šviesiosios, išskyrus naudojamas kosmetikos
pramonėje, pavarų, reduktorinės,
antikorozinės, elektroizoliacinės ir kt.;
hidrauliniai skysčiai)

Matavimo vnt.,
Sąlygi- naudojami Kuro ir
niai energijos balanso
kodai
statistinėje
ataskaitoje EN-01

Kodai pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą

0900

t

2710 20 39, 2710 19 68,
2710 19 99 (tik mazutas)
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

1101

t

1102

t

1200
1210
1220
1230
1250
1251
1260
1261

t
t
t
t
t
t
t
t

1270
1300
1301

t
t
t

1302

t

1303
1304

t
t

1305

t

1306
1307

t
t

1308

t

1310
1311

t
t

1320
1330
1400
1401
1402

t
t
t

2710 12 31
2710 12 70
2710 19 21

1500
1550

t
t

1560

t

1600
1700

t
t

2710 19 25
2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00,
2707 50 00, 2707 99 19
2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00,
2707 50 00
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

2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49
3824 91 00, 3824 99 86, 3824 99 96
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
3826 00 10
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Kuro ir energijos rūšys

Matavimo vnt.,
Sąlygi- naudojami Kuro ir
niai energijos balanso
kodai
statistinėje
ataskaitoje EN-01

Tepalinės alyvos sumaišyti5
Žalia nafta
Gamtiniai dujų kondensatai
Naftos įmonių žaliava (alyvos, gazoliai,
mazutai, skirti specifiniams procesams)
Žaliavos ir tepalinių alyvų priedai5

1710
1800
1901
1902

t
t
t
t

1903

t

Nesuskystintos naftos perdirbimo dujos
Naftos koksas
Siera (iš naftos)
Parafinas, vaškas
Pirminis benzinas
Alyvų atliekos
Emulsuotas gudronas
Gamtinės dujos
Suslėgtos gamtinės dujos
Sąvartynų biodujos
Nuotekų perdirbimo įrenginių biodujos
Žemės ūkio atliekų biodujos
Orimulsija
Hidroenergija
Geoterminė energija
Cheminių procesų energija
Saulės energija
Vėjo energija
Pramoninės atliekos (neatsinaujinančios,
perskaičiuotos į sąlyginį kurą)
Pramoninės atliekos (atsinaujinančios,
perskaičiuotos į sąlyginį kurą)
Komunalinės atliekos (atsinaujinančios,
perskaičiuotos į sąlyginį kurą)
Komunalinės atliekos (neatsinaujinančios,
perskaičiuotos į sąlyginį kurą)
Elektros energija
Šiluminė energija
Anksčiau neišvardytas kuras ar energija

1904
1907
1908
1911
1914
1920
1930
2000
2005
2011
2012
2013
2101
2103
2105
2106
2107
2110
2120

t
t
t
t
t
t
t
MWh
m3
tūkst. m3
tūkst. m3
tūkst. m3
t
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
tonų naftos
ekvivalentu
tonų naftos
ekvivalentu
tonų naftos
ekvivalentu
tonų naftos
ekvivalentu
MWh
MWh

1

2121
2122
2123
2200
2300
2400

Kodai pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą

2710 19 99, 2710 20 90
2709 00 90
2709 00 10
2710 12 11, 2710 19 11, 2710 19 31,
2710 19 51, 2710 19 71
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.
2711 29 00
2713 11 00, 2713 12 00
2503 00
2712
2710 12 90
2710 99 00
2710 99 00, 2715 00 00
2711 11 00, 2711 21 00

2714 90 00

Pasirinkti vieną iš dviejų sąlyginių kodų, atsižvelgiant į įmonės apskaitoje naudojamą matavimo vienetą.
Pasirinkti vieną iš trijų sąlyginių kodų, atsižvelgiant į įmonės apskaitoje naudojamą matavimo vienetą.
3
Pasirinkti vieną iš keturių sąlyginių kodų, atsižvelgiant į įmonės apskaitoje naudojamą matavimo vienetą.
4
Statistinius duomenis teikia įmonės, gaminančios, importuojančios, eksportuojančios, prekiaujančios
degalais (biodegalais), naudojančios degalus (biodegalus) sumaišyti.
5
Statistinius duomenis teikia tik įmonė „Pemco kuras“.
6
Biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo kriterijai apibrėžti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatyme.
7
Laivų varikliuose, geležinkelio ir kitos paskirties transporto priemonių naudojamas dyzelinas (gazoliai).
2

