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Lietuvos statistikos departamento
Energetikos statistikos skyriui

KURO IR ENERGIJOS SUVARTOJIMO NAMŲ ŪKIUOSE 2018 M. STATISTINIO TYRIMO ANKETA
ENŪ-01 (VIENKARTINĖ)
Vietovės kodas

Apklausiami privatūs namų ūkiai

☐

1. Išrinkto asmens namų ūkis

2. Kitas namų ūkis

☐
Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų statistinių
duomenų konfidencialumą

Namų ūkio numeris

Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga

Apklausiamo namų ūkio kontaktinis tel. nr.

Kviečiame statistinio tyrimo anketą pildyti ir teikti internetu
apklausos.stat.gov.lt

A. Būsto aprašymas
Tinkamus atsakymus pažymėti X

B. Šiluma ir karštas vanduo
vieno buto namas

A1. Būsto tipas

butas dviejų butų ar sublokuotame name
butas daugiabučiame name
iki 1919 m.

A2. Būsto pastatymo metai

1919–1945 m.
1946–1960 m.
A2.1. Jei tiksliai nežinoma, nurodyti
laikotarpį

1961–1970 m.
1971–1980 m.
1981–1990 m.
1991–2000 m.
2001–2010 m.
2011 m. ir vėliau

☐
☐
☐

1

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

2

Centralizuotai iš miesto (rajono) šilumos tinklų

3

Iš vietinės katilinės, aprūpinančios šiluma vieną ar kelis pastatus

1

Iš būste įrengto šilumos šaltinio (šildymo sistemos katilo, krosnies ir kt.)

2
3
4
5
6
7
8
9

A3. Žmonių gyvenančių būste skaičius

Įrašyti

1

A4. Namų ūkių gyvenančių būste skaičius

Įrašyti

1

Įrašyti

1

2

A5. Apšildomas plotas būste, m
(gyvenamosios ir pagalbinės apšildomos patalpos)
A6. Būsto atnaujinimas po 1990 m.
Pažymėti visus tinkamus
atsakymus

B1. Kuriuo būdu teikiama šiluma būstui?

Pakeista šildymo sistema ar jos dalis

☐

1

Apšiltintos išorinės pastato sienos

☐

2

Renovuotas ir (ar) apšiltintas stogas

☐

3

Pakeisti langai

☐

4

Nebuvo atnaujintas

☐

5

Nežinau

☐

6

☐
☐
☐

1
2
3  B3

B2. Ar naudojate šiluminę energiją būste įrengtose patalpose ūkinei ar ekonominei veiklai?

☐ 1. Taip
☐ 2. Ne
B3. Kuriuo būdu tiekiamas karštas vanduo būstui?

Iš vietinės katilinės, aprūpinančios šilumą vieną ar kelis pastatus

☐ 1
☐ 2

Iš būste įrengto šilumos šaltinio (kombinuoto šildymo sistemos
katilo, boilerio ir kt.)

☐ 3  C1

Centralizuotai iš miesto (rajono) šilumos tinklų

B4. Ar naudojate karštą vandenį būste įrengtose patalpose ūkinei ar ekonominei veiklai?

☐ 1. Taip
☐ 2. Ne

2

C. Kuro ir energijos rūšys

D. Atskiras būsto šilumos šaltinis

Pasirinkti mažiausiai vieną kuro ir energijos rūšį. Sunaudojimo tikslas – galimi keli atsakymai.

Jei B1 = 3 ir / ar B3 =3, nurodomi visi būste naudojami įrenginiai. Jei naudojami keli vienos
rūšies įrenginiai, nurodomas naujausio įrenginio amžius.

C1. Kokias kuro ir energijos rūšis ir kokiems tikslams naudojate?
1. Elektros energija

☐
☐
☐
☐
☐

1
2
3
4
5

1. Elektrinis centrinio šildymo katilas

☐
☐
☐
☐

1

4. Elektrinis vandens šildytuvas (boileris), įskaitant kombinuotus su kitu kuru

2
3
4

5. Kietojo kuro centrinis šildymo katilas

☐
☐
☐
☐

1
2

8. Kambarinė krosnis

3
4

10. Židinys

☐
☐
☐
☐

1
2

12. Kombinuotas gamtinių dujų centrinio šildymo ir karšto vandens ruošimo katilas

3
4

14. Skystojo kuro centrinio šildymo katilas

☐
☐
☐
☐

1
2
3

1
2
3

Ūkinei ar ekonominei veiklai

☐
☐
☐
☐

Patalpoms šildyti
Karštam vandeniui ruošti
Maistui gaminti
Ūkinei ar ekonominei veiklai

☐
☐
☐
☐

1
2
3
4

Patalpoms šildyti
Karštam vandeniui ruošti

☐
☐

1
2

Patalpoms šildyti
Karštam vandeniui ruošti

Patalpoms šildyti
Karštam vandeniui ruošti
Maistui gaminti
Ūkinei ar ekonominei veiklai
Apšvietimui ir elektros prietaisams naudoti

2. Akmens anglys, akmens anglies Patalpoms šildyti
granulės
Karštam vandeniui ruošti
Maistui gaminti
Ūkinei ar ekonominei veiklai
3. Durpės kurui, durpių briketai ir
durpių granulės

Patalpoms šildyti
Karštam vandeniui ruošti
Maistui gaminti
Ūkinei ar ekonominei veiklai

4. Biokuras (malkos, kurui skirtos
medienos ir žemės ūkio
atliekos, medienos granulės,
pjuvenų briketai)

Patalpoms šildyti
Karštam vandeniui ruošti

5. Gamtinės dujos

Patalpoms šildyti
Karštam vandeniui ruošti
Maistui gaminti

Maistui gaminti
Ūkinei ar ekonominei veiklai

Ūkinei ar ekonominei veiklai
6. Kūrenimui skirti gazoliai

7. Suskystintos naftos dujos
(dujų balionuose)

8. Saulės energija
(saulės kolektoriai)
9. Hidroterminė, aeroterminė ir
geoterminė energija
(šilumos siurbliai)

Patalpoms šildyti
Karštam vandeniui ruošti
Maistui gaminti

4

4

D1. Kokius įrenginius naudojate patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti?

Įrenginio
amžius
(metais)

2. Kombinuotas elektrinis centrinio šildymo ir karšto vandens ruošimo katilas
3. Elektrinis grindinis šildymas

6. Kombinuotas kietojo kuro centrinio šildymo ir karšto vandens ruošimo katilas
7. Kietojo kuro vandens šildytuvas (boileris)
9. Virtuvinė krosnis-viryklė
11. Gamtinių dujų centrinio šildymo katilas
13. Gamtinių dujų vandens šildytuvas (boileris)
15. Kombinuotas skystojo kuro centrinio šildymo ir karšto vandens ruošimo katilas
16. Skystojo kuro vandens šildytuvas (boileris)
17. Suskystintų naftos dujų centrinio šildymo katilas
18. Kombinuotas suskystintų naftos dujų centrinio šildymo ir karšto vandens
ruošimo katilas
19. Suskystintų naftos dujų vandens šildytuvas (boileris)

E. Įrenginiai, naudojami maistui gaminti
Nurodomi visi būste naudojami įrenginiai. Jei naudojami keli vienos rūšies įrenginiai,
nurodomas naujausio įrenginio amžius.
E1. Kokius įrenginius naudojate maistui gaminti?
1.

Elektrinė viryklė su orkaite

2.

Elektrinė viryklė be orkaitės

3.

Atskira elektrinė orkaitė

4.

Kombinuota elektrinė-dujinė viryklė

☐

1

5.

Dujinė viryklė

☐

2

6.

Virtuvinė krosnis-viryklė

Įrenginio
amžius
(metais)

3

F. Patalpų oro vėdinimas, kondicionavimas

9. Kurui skirtos miško kirtimo atliekos
(šakos, žievė)
3
Kiekį nurodyti kg arba m

Nurodomi visi būste naudojami įrenginiai. Jei naudojami keli vienos rūšies įrenginiai,
nurodomas naujausio įrenginio amžius.
F1. Kokius įrenginius naudojate vėdinti ir kondicionuoti orą būste?
1.

Oro kondicionierius

2.

Oro vėsintuvas

3.

Ventiliatorius

4.

Rekuperatorius

Įrenginio
amžius
(metais)

10. Kurui skirtos medienos atliekos,
likusios po pramoninio medienos
perdirbimo (pjuvenos, drožlės
3
Kiekį nurodyti kg arba m

1. kiekis, kg

11. Kurui skirtos žemės ūkio atliekos

1. kiekis, kg

12. Medienos granulės

2.

Jeigu elektros energiją pasigaminate
(saulės / vėjo jėgainėse) ir suvartojate
1. suvartotas kiekis, kWh
patys

13. Pjuvenų briketai

Šiluminė energija
(Jei B1=1 arba 2)

14. Gamtinės dujos

1. kiekis, kg

2. išlaidos, EUR

1. kiekis, kg
2. išlaidos, EUR
1. kiekis, kWh
3

4.

Akmens anglys, akmens anglies
granulės

2. išlaidos, EUR

2. išlaidos, EUR

Elektros energija

2. išlaidos, EUR

3

1.1. kiekis, m

2. išlaidos, EUR

1.

3.

3

1.1. kiekis, m

2. išlaidos, EUR

G. Kuro kiekiai ir išlaidos
G1. Kokį kurą / energiją ir kiek suvartojote 2018 m. patalpoms šildyti, karštam vandeniui
ruošti, maistui gaminti ir kitoms reikmėms? Kiek eurų sumokėjote už įsigytą
kurą / energiją?

1. kiekis, kg

Kiekį nurodyti kWh arba m
1. suvartotas kiekis, kg

3

1.1. kiekis, m

2. išlaidos, EUR

2. išlaidos, EUR
15. Kūrenimui skirti gazoliai
5.

Durpės kurui

1. kiekis, kg
2. išlaidos, EUR

6. Durpių briketai

1. kiekis, kg
2. išlaidos, EUR

7. Durpių granulės

1. kiekis, kg
2. išlaidos, EUR

8. Malkos

1. kiekis, m

3

2. išlaidos, EUR

Kiekį nurodyti l arba kg

1. kiekis, l
1.1. kiekis, kg
2. išlaidos, EUR

16. Suskystintos naftos dujos
(dujų balionuose)
Kiekį nurodyti l arba kg

1. kiekis, l
1.1. kiekis, kg
2. išlaidos, EUR

4

H. Papildoma informacija apie biokurą

I. Papildoma informacija apie saulės kolektorius

Jei užpildyta C1.4., kai būste naudojamas biokuras. Pasirinkti mažiausiai vieną
biokuro rūšį. Biokuro įsigijimo būdas galimas tik vienas atsakymas.

Jei užpildyta C1.8., kai būste yra įrengti saulės kolektoriai.
I1. Kokio tipo saulės kolektoriai naudojami?

H1. Pateikite papildomą informaciją apie naudojamą biokurą – jo kilmę ir
įsigijimo būdą

☐
☐

1. Malkos ir kurui skirtos miško kirtimos atliekos (šakos, žievės) iš valstybinių miškų
pirkote
patys ruošėte
dalį pirkote, kitą dalį ruošėte patys
2.

Malkos ir kurui skirtos miško kirtimo atliekos (šakos, žievės) iš privačių miškų
pirkote
patys ruošėte
dalį pirkote, kitą dalį ruošėte patys

3.

☐ 1

Kurui skirtos medienos atliekos, likusios po pramoninio medienos perdirbimo
(pjuvenos, drožlės)
pirkote
patys ruošėte
dalį pirkote, kitą dalį ruošėte patys

5.

☐ 1
☐ 2
☐ 3

Malkos, įsigytos per prekybos tarpininkus (iš įmonių ar privačių asmenų)
pirkote

4.

☐ 1
☐ 2
☐ 3

☐ 1
☐ 2
☐ 3

Kurui skirtos apdorotos medienos atliekos (seni baldai, pakuotės)
pirkote
patys ruošėte
dalį pirkote, kitą dalį ruošėte patys

☐ 1
☐ 2
☐ 3

1. plokštieji
2. vakuuminiai

I2. Kiek mėnesių per metus saulės kolektoriai yra aktyvūs?
2

I3. Koks yra visų naudojamų saulės kolektorių plotas, m ?

Želdiniai iš energetinių plantacijų
pirkote
patys ruošėte
dalį pirkote, kitą dalį ruošėte patys

7.

I4. Saulės kolektoriaus apšildomo būsto plotas, m ?

(pildoma tik tuo atveju, jei patalpoms šildyti naudojami ir kiti šilumos šaltiniai) Įrašyti

I5. Ar karštas vanduo ruošiamas, naudojant tik saulės kolektorius, ar kombinuotai naudojamas ir
kitas būdas?
☐ 1. Taip (jei taip, įrašykite, koks kitas būdas, pvz. gamtinių dujų boileris)
Įrašyti
☐ 2. Ne

J. Papildoma informacija apie šilumos siurblius
Jei užpildyta C1.9., kai būste yra įrengti šilumos siurbliai.
J1. Kokio tipo šilumos siurbliai yra naudojami?
oras-oras
oras-vanduo
oras-oras (reversinis)
oras-vanduo (reversinis)
išpučiamas oras-oras

☐
☐
☐
☐
☐

1

išpučiamas oras-vanduo

2
3
4
5

žemė-oras
žemė-vanduo
vanduo-oras
vanduo-vanduo

J2. Kiek šilumos siurblių naudojate, vnt.?

Įrašyti

J3. Kokia yra sumontuota šilumos siurblių galia, kW?

Įrašyti

J4. Koks yra vidutinis sezoninis naudingumo koeficientas (SPF)?

patys ruošėte
dalį pirkote, kitą dalį ruošėte patys

Įrašyti

2

J5. Šilumos siurbliais apšildomo būsto plotas, m ?

☐ 1
☐ 2
☐ 3

(pildoma tik tuo atveju, jei patalpoms šildyti naudojami ir kiti šilumos šaltiniai)

Įrašyti

J6. Kiek mėnesių per metus veikia šilumos siurbliai?

Įrašyti

J7. Kiek elektros energijos sunaudojama per metus šilumos
siurblių veikimui palaikyti, kWh?

Įrašyti

☐ 1
☐ 2
☐ 3

Jei turite pastabų, įrašykite:

Žemės ūkio atliekos (šiaudai, lukštai)
pirkote

Įrašyti

2

(SPF būna pateiktas ant įrenginio arba techninėje dokumentacijoje)

6.

Įrašyti

Nurodykite, kiek laiko skyrėte statistinio tyrimo anketai pildyti:

|___|___| min.

Ačiū, kad užpildėte anketą!
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4660, 2364870; el. p. enu-01-vienkartine@stat.gov.lt.

☐
☐
☐
☐
☐

6
7
8
9
10

