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PRATARMĖ 
 

Leidinyje pateikiama energijos suvartojimo namų ūkiuose tyrimo statistinė informacija apie kuro ir energi-

jos suvartojimą namų ūkiuose 2009 m., išlaidas energijai ir kurui, energijos ir kuro panaudojimo būdus.  

Leidinys sudarytas iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje pateikiama statistinė informacija apie namų ūkių ir jų 

turimų būstų charakteristikas, t. y. namų ūkių pasiskirstymas pagal dydį ir vietovės tipą bei vienam namų ūkiui 

tenkantį šildomą plotą, būstų pasiskirstymas pagal pastatymo metus, nuosavybės formą, vietovės tipą, 

šildomą plotą, gyvenančių asmenų skaičių, apsirūpinimą elektros prietaisais, šildymo būdus, siekiant taupyti 

energiją atliktus būstų atnaujinimus ir kt. Antrojoje dalyje pateikiama statistinė informacija apie kuro ir 

energijos suvartojimą namų ūkiuose pagal atskiras kuro ir energijos rūšis, vidutiniai suvartoti kuro ir energijos 

kiekiai, tenkantys vienam m2 šildomo ploto bei vienam gyventojui, energijos suvartojimas pagal panaudojimo 

būdą. Be to, pateikiama informacija apie namų ūkių išlaidas energijai. 

 

Leidinį parengė Statistikos departamento Energetikos statistikos skyrius. 

 
 
 
 
INTRODUCTION 
 

The publication provides statistical information for 2009 on fuel and energy consumption by households, 

household expenditure on and ways of using fuel and energy, etc. from a statistical survey on household 

energy consumption.  

The publication is comprised of two parts. The first part of the publication presents statistical information 

on the characteristics of households and their dwellings, namely the breakdown of households by size and 

location (urban/rural area), heated area per household; the breakdown of dwellings by the year of 

construction, form of ownership, location, heated area, number of occupants, availability of electrical 

appliances, type of heating, renovation works carried out in order to save heat, etc. The second part of the 

publication presents statistical information on fuel in energy consumption by households and average fuel 

and energy consumption per square metre of heated area and per capita broken down by type of fuel and 

energy, household energy consumption by purpose, etc. In addition, statistical information on household 

expenditure on energy is provided. 

 

The publication has been prepared by the Energy Statistics Division of Statistics Lithuania. 
 
 

 5



ENERGIJOS SUNAUDOJIMAS NAMŲ ŪKIUOSE 
ENERGY CONSUMPTION IN HOUSEHOLDS 

 

BENDRAS TYRIMO APRAŠYMAS 

Tyrimo tikslas – parengti išsamią ir tarp Europos Sąjungos šalių palyginamą statistinę informaciją apie 
energijos suvartojimą namų ūkiuose. Ši informaciją reikalinga tiksliau įvertinti namų ūkiuose suvartojamos 
galutinės energijos dalį šalies kuro ir energijos balanse, kuris parodo realią padėtį šalies kuro energijos 
gamybos, transformacijos ir suvartojimo sektoriuose. Be to, turėti tikslius ir išsamius duomenis apie namų 
ūkiuose naudojamą kurą ir energiją reikalauja 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos regla-
mentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos.  

Namų ūkiai yra vienas iš didžiausių šalies energijos vartotojų. Energijos suvartojimo namų ūkiuose tyrimo 
duomenimis, 2009 m. namų ūkių turimuose būstuose buvo suvartota apie trečdalis (daugiau nei 31 %) visos 
šalies galutinės energijos. 81 procentą visos energijos namų ūkiai suvartojo būstui šildyti ir karštam vandeniui 
ruošti, beveik 12 procentų – apšvietimui ir elektros prietaisams, daugiau nei 7 procentus – maistui gaminti. 
Vidutinis viename būste suvartotos energijos kiekis 2009 m. sudarė 13590 kWh. Individualiuose namuose 
(vieno ir dviejų butų namuose) vidutiniškai suvartota 18360 kWh energijos, o būstuose daugiabučiuose 
namuose – 10650 kWh, t. y. apie 40 procentų mažiau. Vidutinis būsto (individualių namų ir butų daugia-
bučiuose namuose kartu paėmus) šildomas plotas buvo 63 m2, mieste – 57 m2, kaime – 74 m2. Vidutinis 
individualaus namo šildomas plotas buvo 81 m2, o buto daugiabučiame name – 51 m2. Šis skirtumas 
susidaro dėl to, kad individualūs namai turi keletą išorinių sienų bei atskirą stogą ir yra didesnio ploto nei 
butai, taigi jų energijos poreikis yra didesnis. Be to, individualiuose namuose paprastai yra naudojama 
daugiau apšvietimo ir elektros prietaisų bei gyvena daugiau gyventojų nei butuose. 2009 m. bute daugia-
bučiame name gyveno vidutiniškai 2,2, o individualiame name – 2,8 gyventojo. Tai reiškia, kad individualaus 
namo gyventojai suvartoja daugiau energijos šildymui, maisto gaminimui, skalbimui ir pan.  

2009 m. vienam būstui šildyti (neįskaitant karšto vandens ruošimo) suvartota vidutiniškai 9650 kWh 
energijos. Tai sudarė 71 procentą visos būstuose suvartotos energijos. Įvertinus tai, kad dabartiniu metu 
Lietuvoje šildymo sezonas tęsiasi 6 mėnesius, per šildymo sezoną 1 m2 būsto plotui šildyti vidutiniškai 
suvartota apie 153 kWh. Tai gana didelės vidutinės energijos sąnaudos, kurių susidarymą iš dalies lemia tai, 
kad didžioji dalis Lietuvos gyventojų gyvena senos statybos būstuose. Tyrimas parodė, kad Lietuvoje 92 
procentai būstų buvo pastatyti iki 1990 m. (apie 70 % iki 1980 m.) ir tik beveik 8 procentai – atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Tyrimo duomenimis, per pastaruosius dešimt metų beveik du trečdaliai (65 %) būstų buvo dalinai atnau-
jinti, daugiausia namų ūkių iniciatyva ir savomis lėšomis, siekiant taupyti šilumą, iš jų 88 procentams būstų 
buvo keičiami langai, 33 procentams – apšiltinti stogai, 28 procentams būstų pakeistos šildymo sistemos ar 
jų dalis ir beveik 16 procentų apšiltintos išorinės sienos.  

Tyrimo metu nustatyta, kad beveik 70 procentų būstų yra miestuose, o daugiau nei 30 procentų – kaimo 
vietovėse. Apie 38 procentai būstų yra individualūs namai, o 62 procentai – butai daugiabučiuose namuose. 
Miestuose dauguma (81 procentas) namų ūkių gyveno daugiabučiuose namuose, o kaime atvirkščiai – 
individualius namus turėjo apie 82 procentai namų ūkių. Vidutiniškai viename būste gyveno 2,5 gyventojo, 
mieste – 2,3, kaime – 2,9.  

Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos buvo daugiausia naudojama energijos rūšis ir sudarė 38 procen-
tus visos namų ūkių suvartotos energijos, trečdalį (33 %) sudarė centralizuotai tiekiama šiluma, daugiau nei 
14 procentų – elektros energija, 9 procentus – gamtinės dujos, beveik 3 procentus – suskystintos naftos 
dujos, daugiau nei 2 procentus – akmens anglys ir tik mažiau nei 1 procentą – durpės kurui, durpių briketai 
bei žemės ūkio atliekos. Beveik pusę (47 %) bendrų namų ūkių išlaidų kurui ir energijai sudarė išlaidos šilumi-
nei energijai, 31 procentą – elektros energijai, daugiau nei 9 procentus – gamtinėms dujoms ir beveik 8 pro-
centus – malkoms ir medienos atliekoms. 
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Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas bei efektyvus energijos vartojimas yra pagrindiniai būdai 
energijai ir lėšoms taupyti bei švaresnei aplinkai išsaugoti. Tyrimas parodė, kad mažiau nei 1 procentas namų 
ūkių, gyvenančių individualiuose namuose, savo būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti yra įsirengę šilumos 
siurblius. Šilumos siurblys surenka šilumą, esančią žemėje, vandenyje arba ore, perduoda ją į būstą ir 
išskirsto į būsto apšildymo sistemą. Nustatyta, kad Lietuvoje labiausiai paplitę dviejų tipų (iki 30 kW šiluminio 
galingumo) šilumos siurbliai: žemė/vanduo bei oras/vanduo. Kitas gana svarbus atsinaujinančios energijos 
šaltinis yra saulės energija. Tyrimo duomenimis, Lietuvoje namų ūkiai kol kas gana retai naudoja saulės 
kolektorius būstui šildyti. Tik keletas iš apklaustų namų ūkių nurodė, jog yra įsirengę saulės kolektorių.  

Daugėja šalies gyventojų, elektros energijai taupyti būsto apšvietimui naudojančių elektrą taupančias 
lemputes: liuminescencines ir halogenines lemputes naudojo apie trečdalis (atitinkamai 34 ir 33 procentai) 
namų ūkių. Tačiau net 89 procentai namų ūkių vis dar naudoja ir paprastas kaitrines lemputes. 

Tyrimo duomenimis, 2009 m. beveik visi (99 %) namų ūkiai turėjo spalvotą televizorių ir šaldytuvą; 
86 procentai namų ūkių turėjo skalbimo mašiną, 54 procentai – mikrobangų krosnelę. Beveik pusė (47 %) 
namų ūkių turėjo kompiuterį, 30 procentų – elektrinę viryklę, beveik 18 procentų – šaldiklį. Indų plovimo 
mašiną turėjo tik 5 procentai, oro kondicionierių – 1 procentas namų ūkių. Vidutinis naujausių namų ūkių 
turimų prietaisų amžius buvo: spalvoto televizoriaus, šaldiklio, elektrinės viryklės, skalbimo mašinos – apie 7, 
šaldytuvo – daugiau nei 8, kompiuterio, indų plovimo mašinos, oro kondicionieriaus – daugiau nei 3 metai. 
 
 

IMTIES PLANAS IR DALYVAVIMAS APKLAUSOJE 

Energijos suvartojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo populiacija – visi Lietuvos gyventojų būstai. Statisti-
kos tikslams tinkamo gyventojų būstų sąrašo Lietuvoje nėra, todėl statistinio tyrimo imčiai išrinkti naudoti 
Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2009 m. sausio 1 d. duomenys. Gyventojų populiacija suskaidyta į 
didžiųjų miestų, vidutinių bei mažųjų miestų ir kaimo gyventojų sluoksnius. 
 

1 lentelė. Imties dydis ir dalyvavimas statistiniame tyrime 

Sluoksnis 1-osios fazės būstų 
imties dydis  

)1(
hn )2(

hn )(resp
hn 

2-osios fazės būstų 
imties dydis 

 

Apklausoje dalyva-
vusių būstų skaičius 

 

Nedalyvavimo 
apklausoje  
lygis (%) 

Didieji miestai 6966 2490 2003 19,6 

Vidutiniai ir mažieji miestai 5384 1920 1618 15,7 

Kaimo vietovės 7269 2590 2172 16,1 
Iš viso 19619 7000 5793 17,2 

 

Kiekviename sluoksnyje renkama pasirinkto dydžio paprastoji atsitiktinė gyventojų imtis ir jų būstai 
įtraukiami į statistinio tyrimo 1-osios fazės imtį. Kuo didesnis į Gyventojų registrą įtrauktų būsto gyventojų 
skaičius, tuo didesnė tikimybė būstui patekti į imtį. Siekiant suvienodinti būstų priklausymo imčiai tikimybes, 
kiekvieno sluoksnio būstai skaidomi į pasluoksnius pagal Gyventojų registre nurodytą būsto gyventojų skaičių, ir 
iš 2 asmenų būstų pasluoksnio renkama pusės būstų 2-osios fazės paprastoji atsitiktinė imtis, iš 3 asmenų 
būstų renkama trečdalio būstų 2-osios fazės paprastoji atsitiktinė imtis ir t. t., o 1 asmens būstai visi įtraukia-
mi į 2-osios fazės – galutinę – imtį. Sluoksnių imties dydis pateiktas 1 lentelėje. 

Kai kurie būstai dėl įvairių priežasčių apklausoje nedalyvavo. Apklausoje dalyvavusių kiekvieno sluoksnio 
būstų, iš kurių gauti užpildyti klausimynai, skaičius pateiktas 1 lentelėje. Bendras neatsakymo į apklausą lygis 
yra 17,2 % (žr. 1 lentelę). Vidutinių ir mažųjų miestų būstų šeimininkai neatsakydavo į apklausą rečiausiai, 
panašiai buvo ir kaimo būstuose, kiek aukštesnis neatsakymo į apklausą lygis buvo didžiuosiuose miestuose. 
Į neatsakymo į apklausą lygį atsižvelgiama sumos įvertinio svoriuose. 
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PARAMETRŲ VERTINIMAS 

Dažniausiai vertinamas populiacijos parametras yra tyrimo kintamojo  reikšmių, apibrėžtų visiems būs-

tams, suma: t , čia N1, N2, N3 – populiacijos sluoksnių (didžiųjų miestų, vidutinių ir mažųjų  

y

∑ ∑= =
=

3

1 1h

N

k hky
h y

miestų, kaimo vietovių) būstų skaičius. h sluoksnio k būsto kintamojo  reikšmė  gali reikšti būsto suvar-

totą tam tikros rūšies kuro kiekį, vertinant visų būstų suvartoto kuro kiekį, arba gali reikšti 1, jei būste naudo-

jamas tam tikros rūšies kuras, ir 0 priešingu atveju, vertinant šią kuro rūšį naudojančių būstų skaičių. Žymėki-

me raide I kiekvieno sluoksnio pasluoksnių skaičių. Tyrimo kintamojo  populiacijos suma vertinama 

y

y

hky

∑ ∑ ∑
= = ∈

=
3

1 1
)(

)1(

)1(
)(

ˆ
h

I

i k
hikresp

hi

hi

h

h
y

resp
hi

y
in

n
n
Nt

i

, 

hN  – h sluoksnio gyventojų skaičius pagal demografinius duomenis, 

)1(
hn  – h sluoksnio pradinės 1-osios fazės būstų imties dydis, 

)1(
hin   – h sluoksnio i-ojo pasluoksnio 1-osios fazės būstų imties dydis, 

)1()1(
2

)1(
1

)1( ... hIhhh nnnn +++= , 

)2(
hin   – h sluoksnio i-ojo pasluoksnio 2-osios fazės būstų imties dydis, 

)(resp
hii   – h sluoksnio i-ojo pasluoksnio užpildytus klausimynus pateikusių būstų imtis, 

)(resp
hin   – h sluoksnio i-ojo pasluoksnio pateiktų užpildytų būstų klausimynų skaičius, 

hiky   – h sluoksnio i-ojo pasluoksnio k būsto kintamojo y reikšmė. 

 

 

ĮVERČIŲ TIKSLUMO MATAI 

Parametrų įverčių tikslumui nusakyti vertinami jų pasikliautinieji intervalai ir variacijos koeficientai. 

Kintamojo y sumos ty 95 % pasikliautinasis intervalas ( )VA tt ,  vertinamas taip: 

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +−= yyyyVA tDttDttt ˆˆ96,1ˆ,ˆˆ96,1ˆˆ,ˆ ,    čia 

2

)(

3

1
)(

)(

)( )(

1
1

ˆˆ ∑ ∑∑
∈ ∈=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
=

resp
h

resp
hk l

hlhlresp
h

hkhk
h

resp
h

resp
h

y yw
n

yw
n

ntD
i i

, 

)(resp
hi  – h  sluoksnio atsakiusiųjų į apklausą imtis, 

)(resp
hn  – h sluoksnio atsakiusiųjų į apklausą imties dydis, 

hky  – h sluoksnio k būsto kintamojo y reikšmė,  

)(

)1(

)1( resp
hi

hi

h

h
hk n

n
in

Nw =   yra  h sluoksnio k būsto svoris, jei būstas yra iš i pasluoksnio. 

Sumos įverčio variacijos koeficiento įvertis skaičiuojamas taip: ( ) ( ) yyy ttDtvc ˆˆˆˆˆ = . 
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2 lentelė. Kai kurių parametrų  variacijos koeficientų ir pasikliautinųjų intervalų įverčiai 
 
Parametras Sritis Parametro 

įvertis 
Variacijos 
koeficiento 
įvertis 

95 %  
pasikliautinojo 
intervalo įverčiai 
apatinė riba 

95 % 
pasikliautinojo 
intervalo įverčiai 
viršutinė riba 

Būstai, kuriuose gyvena  
1 namų ūkis 

Mieste 878160 0,011 859397 896923 

Kaime 377253 0,018 363960 390547 

Būstai 1 buto namuose Iš viso 449400 0,017 434606 464193 

Būstai, statyti 1947–1973 m. Iš viso 508276 0,017 491348 525204 

Būstai, statyti 1991–2000 m. Iš viso 73271 0,055 65309 81232 

Būstai, kuriuose gyvena 1 asmuo Iš viso 371926 0,022 355746 388106 

Būstai, kuriuose gyvena 2 asmenys Iš viso 421261 0,019 405190 437332 

Būstai, kuriuose naudojama elektrinė viryklė Iš viso 389678 0,021 373593 405762 

Sunaudota akmens anglies Iš viso 63459 0,054 56733 70185 
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GENERAL DESCRIPTION OF THE SURVEY 

 

The objective of the survey is to prepare comprehensive and comparable among the EU Member States 
statistical information on household energy consumption. Such information is required for a more precise 
estimation of the share of final energy consumption by households in the national energy balance, which 
shows the actual situation in the area of fuel energy production, transformation and consumption in the 
national economy. Moreover, such information – about fuel and energy consumption by households – is 
required under Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 
2008 on energy statistics.  

Households are among the major energy consumers in the country. According to the household energy 
consumption survey data, in 2009, the energy consumed in the dwellings owned by households accounted 
for about one-third (more than 31 per cent) of final energy consumption in the national economy. 81 per cent 
of energy was consumed by households for space heating and hot water preparation, almost 12 per cent – 
for lighting and electrical appliances, more than 7 per cent – for cooking. In 2009, the average amount of 
energy consumed per household amounted to 13 590 kWh. Private houses (one-dwelling building and a 
dwelling in two-dwelling building), on average, consumed 18 360 kWh of energy, while apartments in the 
blocks of flats – 10 650 kWh, i.e. by about 40 per cent less. This difference arises from the fact that there are 
several exterior walls, a separate roof and more space in private houses; therefore, they need more energy. 
Moreover, private houses usually consume more lighting and use more electrical appliances, as well as 
house more occupants than apartments in the blocks of flats. The average heated area of a dwelling (private 
houses and apartments in the blocks of flats taken together) amounted to 63 m2, in urban areas – 57 m2, in 
rural areas – 74 m2. The average heated area of a private house was 81 m2, that of an apartment in a block 
of flats – 51 m2. In 2009, there were, on average, 2.2 occupants per apartment in a block of flats and 2.8 
occupants per private house. As a result, statistically, the occupants of a private house consumed more 
energy for heating, cooking, laundry, etc. 

In 2009, the energy consumed for heating a dwelling (except for the preparation of hot water) amounted, 
on average, to 9650 kWh, which accounted for 71 per cent of total household energy consumption. Having 
considered that currently the heating season in Lithuania lasts 6 months, the heating of an area of 1 m2 of a 
dwelling during the heating season required around 153 kWh of energy. This average energy consumption is 
relatively large and is partly determined by the fact that most residents of Lithuania live in old dwellings. The 
survey showed that 92 per cent of dwellings in Lithuania were built before 1990 (about 70 per cent – before 
1980), while just about 8 per cent – after the restoration of the independence of Lithuania. 

According to the survey data, over the last decade, almost two-thirds (65 per cent) of dwellings were partly 
renovated, mostly on the initiative of households and at their own expense, in order to save heat. In 88 per 
cent of such dwellings, windows were replaced, in 33 per cent – roofs were insulated, in 28 per cent – heating 
systems were replaced in whole or in part, in almost 16 per cent – exterior walls were insulated. 

In the course of the survey, it was found out that almost 70 per cent of dwellings were located in urban, 
more than 30 per cent – in rural areas. Around 38 per cent of dwellings were private houses, 62 per cent – 
apartments in the blocks of flats. In urban areas, the majority (81 per cent) of households were living in the 
blocks of flats, while in rural areas, vice versa, around 82 per cent of households owned private houses. 
There were, on average, 2.5 occupants per dwelling: 2.3 – in urban, 2.9 – in rural areas. 

Firewood and wood waste were the most used sources of energy, which accounted for 38 per cent of total 
household energy consumption; centrally supplied heat accounted for a third (33 per cent), electricity – more 
than 14, natural gas – 9, liquefied petroleum gas – almost 3, coal – more than 2, peat fuel, peat briquettes 
and agricultural waste – less than 1 per cent. According to the survey data, household expenditure on heat 
accounted for almost half (47 per cent) of total household expenditure on fuel and energy; household 
expenditure on electricity accounted for 31, natural gas – more than 9, firewood and wood waste – almost 8 
per cent of total household expenditure on fuel and energy. 
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The use of renewable sources of energy and effective energy consumption are the key means of saving 
energy and funds and preserving the clean environment. The survey showed that less than 1 per cent of 
households living in private houses had installed heat pumps for heating a dwelling and preparing hot water. 
A heat pump collects heat from earth, water or air, supplies it to a dwelling and distributes it to the heating 
system of the dwelling. It was found out that the most widespread in Lithuania were two types of heat pumps 
(up to 30 kW of heat capacity): ground–water and air–water. Another important renewable source of energy is 
solar energy. According to the survey data, so far Lithuanian households use solar collectors for heating a 
dwelling relatively rarely – only a few of the households interviewed indicated that they had a solar collector 
installed.  

The number of residents using energy saving lamps in order to save electricity for lighting has been on the 
increase: fluorescent and halogen bulbs were used by around a third (34 and 33 per cent respectively) of 
households. However, as much as 89 per cent of households still use ordinary incandescent light bulbs 
alongside energy saving lamps.  

According to the survey data, in 2009, almost all (99 per cent) households had a colour TV set and a refri-
gerator; 86 per cent of households had a washing machine, 54 per cent – a microwave oven. Almost half of 
households (47 per cent) had a computer, 30 per cent – an electric cooker, almost 18 per cent – a freezer; yet 
only 5 per cent had a dishwasher, 1 per cent – an air conditioner. The average age of the newest appliances 
possessed by households was as follows: a colour TV, a freezer, an electric cooker, a washing machine – 
about 7 years, a refrigerator – over 8 years, a computer, a dishwasher, an air conditioner – over 3 years. 

 
 

SAMPLING DESIGN AND PARTICIPATION IN THE SURVEY 

The population of the household energy consumption survey – all the dwellings of the residents of 
Lithuania. In Lithuania, there is no list of dwellings suitable for sample selection; therefore, the data of the 
Residents’ Register of the Republic of Lithuania as of 1 January 2009 were used as a sampling frame. The 
survey population was divided into 3 strata: cities, medium and small towns, and the rural area. 

 
Table 1. Sample size and participation in the survey 

Stratum 1st phase dwelling 
sample size  

)1(
hn )2(

hn )(resp
hn 

2nd phase dwelling 
sample size 

 

Number of dwellings 
that have responded 

 

Non-response  
rate (%) 

Cities 6966 2490 2003 19.6 
Medium and small towns 5384 1920 1618 15.7 
Rural area 7269 2590 2172 16.1 
Total 19619 7000 5793 17.2 

 
A simple random sample of individuals was selected in each stratum, and their dwellings were included in 

the initial (1st phase) sample. The larger the number of occupants of a dwelling included in the Residents’ 
Register, the higher the probability for the dwelling to be included in the sample. In order to equalize 
probabilities for the dwellings to be included in the sample, each stratum was divided into substrata according 
to the number of occupants of the dwelling, indicated in the Residents’ Register. Subsequently, subsamples 
with equal selection probability without replacement were drawn from each substratum: all dwellings with one 
occupant, half of the dwellings with two occupants, one-third of the dwellings with three occupants, etc. 
Sample sizes in the strata are presented in Table 1. 

Some dwellings – for various reasons – did not take part in the survey. The number of dwellings that 
have responded in each stratum is presented in Table 1. The total non-response rate stood at 17.2 per cent 
(see Table 1); the lowest non-response rate was observed in medium and small towns, a similar response 
rate – in rural areas, while the highest – in major cities. Adjustment for non-response was included in the 
weights of the estimator of the total. 
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ESTIMATION OF PARAMETERS 

 
The most often estimated population parameter is the total of the values of a study variable y defined for 

all dwellings: , where N1, N2, and N3 is the number of dwellings in the strata (cities, medium  ∑ ∑= =
=

3

1 1h

N

k hky
h yt

and small towns, and the rural area). The value  of the variable  for a dwelling k in the stratum h may 

indicate the amount of a certain type of fuel consumed by a dwelling when estimating the amount of fuel 

consumed by all dwellings; it may also indicate 1 for a dwelling in which a certain type of fuel is used, or 0 

when estimating the number of dwellings using this type of fuel. Let’s denote I the number of substrata in 

each stratum. The total of the population of a study variable y is estimated by  

hky y

∑ ∑ ∑
= = ∈

=
3

1 1
)(

)1(

)1(
)(

ˆ
h

I

i k
hikresp

hi

hi

h

h
y

resp
hi

y
in

n
n
Nt

i

, 

hN  – the number of inhabitants in the stratum h according to demographic data;  

)1(
hn  – 1st phase dwelling sample size in the stratum h; 

)1(
hin  –1st phase dwelling sample size in the substratum i of the stratum h; 

)1()1(
2

)1(
1

)1( ... hIhhh nnnn +++= ; 

)2(
hin  – 2nd phase dwelling sample size in the substratum i of the stratum h; 

)(resp
hii  – the sample of dwellings that have responded in the substratum i of the stratum h; 

)(resp
hin  – the number of dwellings that have responded in the substratum i of the stratum h; 

hiky  – the value of a study variable y for a dwelling k in the substratum i of the stratum h. 

 
 

MEASURES OF THE ACCURACY OF ESTIMATES 

 
To define the accuracy of parameter estimates, their confidence intervals and coefficients of variation are 

estimated. The 95 per cent confidence interval ( )VA tt ,  for the total ty of the variable y is estimated by 

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +−= yyyyVA tDttDttt ˆˆ96,1ˆ,ˆˆ96,1ˆˆ,ˆ ,  where 

2
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h
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h
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h
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n

yw
n

ntD
i i

, 

)(resp
hi  – the sample of respondents in the stratum h; 

)(resp
hn  – the size of the sample of respondents in the stratum h; 

hky  – the value of a study variable y for a dwelling k in the stratum h; 

)(

)1(

)1( resp
hi

hi

h

h
hk n

n
in

Nw =  – the weight for a dwelling k in the stratum h if the dwelling belongs to the substratum i. 

Coefficient of variation for an estimator of a total is estimated by: ( ) ( ) yyy ttDtvc ˆˆˆˆˆ = . 
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Table 2. Estimates of the coefficients of variation and confidence intervals for some parameters  

Parameter Area Parameter 
estimate 

Estimate of 
the coefficient 
of variation 

Estimate of 
the confiden-
ce interval 
lower 0.95 
limit 

Estimate of 
the confiden-
ce interval 
upper 0.95 
limit 

Dwellings occupied by one 
household 

Urban area 878160 0,011 859397 896923 
Rural area 377253 0,018 363960 390547 

One-dwelling building Total area 449400 0,017 434606 464193 

Dwellings built in 1947–1973 Total 508276 0,017 491348 525204 

Dwellings built in 1991–2000 Total 73271 0,055 65309 81232 

Dwellings occupied by one person Total 371926 0,022 355746 388106 

Dwellings occupied by two persons Total 421261 0,019 405190 437332 

Dwellings with an electric cooker Total 389678 0,021 373593 405762 

Hard coal consumption Total 63459 0,054 56733 70185 
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1. NAMŲ ŪKIŲ IR BŪSTŲ CHARAKTERISTIKOS 2009 M. 
1. CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLDS AND DWELLINGS, 2009 

 
 
 
 
 

1.1. Namų ūkių pasiskirstymas pagal dydį ir vietovės tipą 
1.1. Distribution of households by size and location 
Procentais 
Per cent 

 Iš viso 
Total  

Miestas 
Urban area 

Kaimas 
Rural area 

 

Visi namų ūkiai 100,0 100,0 100,0 All households 
Iš jų, kuriuose gyvena:    Of which: 

1 asmuo 33,5 37,6 24,7 1 person 

2 asmenys 30,7 30,2 31,6 2 persons 

3 asmenys 18,2 17,8 19,2 3 persons 

4 asmenys 12,2 10,9 15,0 4 persons 

5 ir daugiau asmenų 5,4 3,5 9,5 5 and more persons 
 
 
 
 

1.2. Namų ūkių pasiskirstymas pagal apšildomą plotą 
1.2. Distribution of households by heated area 
Procentais 
Per cent 

 Iš viso 
Total  

Miestas 
Urban area 

Kaimas 
Rural area 

 

Visi namų ūkiai 100,0 100,0 100,0 All households 
Iš jų tenka apšildomo ploto (m2):    Of which with heated area (m2): 

Mažiau nei 20 4,0 3,2 5,7 Less than 20 

20–49 37,3 43,8 23,2 20–49 

50–99 49,1 46,2 55,5 50–99 

100–149 7,2 5,1 11,8 100 –149 

150 ir daugiau 2,4 1,7 3,8 150 and more 
 
 
 
 

1.3. Būstai pagal gyvenančių namų ūkių skaičių 
1.3. Dwellings by number of households in them 
Procentais 
Per cent 

 Iš viso 
Total  

Miestas 
Urban area 

Kaimas 
Rural area 

 

Visi būstai 100,0 100,0 100,0 All dwellings 
1 namų ūkis 94,6 95,3 92,7 1 household 

2 namų ūkiai 4,4 3,9 5,7 2 households 

3 ir daugiau namų ūkių 1,0 0,8 1,6 3 and more households 
 

 14



ENERGIJOS SUNAUDOJIMAS NAMŲ ŪKIUOSE  
ENERGY CONSUMPTION IN HOUSEHOLDS 

 

1.4. Būstai pagal vietovės tipą 
1.4. Dwellings by location 
Procentais 
Per cent 

 Iš viso  
Total 

 

Visi būstai 100,0 All dwellings 
Miestas 69,4 Urban area 

Kaimas 30,6 Rural area 
 
 

1.5. Būstai pagal nuosavybės formą 
1.5. Dwellings by form of ownership 
Procentais 
Per cent 

 Iš viso 
Total  

Miestas 
Urban area 

Kaimas 
Rural area 

 

Visi būstai 100,0 100,0 100,0 All dwellings 
Nuosavi 96,6 96,4 97,2 Own 

Nuomojami 3,4 3,6 2,8 Rented 
 
 

1.6. Būstai pagal tipą 
1.6. Dwellings by type 
Procentais 
Per cent 

 Iš viso 
Total  

Miestas 
Urban area 

Kaimas 
Rural area 

 

Visi būstai 100,0 100,0 100,0 All dwellings 
Vieno buto namas 34,0 14,6 77,7 One-dwelling building 

Butas dviejų butų name 4,1 3,9 4,7 
Dwelling in a two-dwelling 
building 

Butas daugiabučiame  
name 61,9 81,5 17,6 

Dwelling in a multi-dwelling 
building 

 
 

1.7. Būstai pagal pastatymo metus 
1.7. Dwellings by year of construction 
Procentais 
Per cent 

 Iš viso 
Total  

Miestas 
Urban area 

Kaimas 
Rural area 

 

Visi būstai 100,0 100,0 100,0 All dwellings 
Iš jų pastatyti:    Of which built: 

 Iki 1947 m. 10,2 7,2 17,0 Before 1947 

1947–1973 38,4 37,3 41,0 1947–1973 

1974–1980 21,5 22,9 18,3 1974–1980 

1981–1990 22,5 24,7 17,5 1981–1990 

1991–2000 5,5 6,0 4,3 1991–2000 

2001–2009 1,9 1,9 1,9 2001–2009 
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1.8. Būstai pagal tipą ir pastatymo metus 
1.8. Dwellings by type and year of construction 
Procentais 
Per cent 

 Vieno buto  
namas 
One-dwelling 
building  

Butas dviejų butų  
name 
Dwelling in a two-
dwelling building 

Butas  
daugiabučiame name 
Dwelling in a multi-dwelling 
building 

 

Visi būstai 100,0 100,0 100,0 All dwellings 

Iš jų pastatyti:    Of which built: 

 Iki 1947 m. 17,6 35,8 4,4 Before 1947 

1947–1973  43,0 45,6 35,5 1947–1973 

1974–1980  15,7 7,8 25,5 1974–1980 

1981–1990 15,1 7,5 27,6 1981–1990 

1991–2000 5,7 2,7 5,6 1991–2000 

2001–2009 2,9 0,6 1,4 2001–2009 
 
 
 
 

1.9. Būstai pagal apšildomą plotą 
1.9. Dwellings by heated area 
Procentais 
Per cent 

 Iš viso 
Total  

Miestas 
Urban area 

Kaimas 
Rural area 

 

Visi būstai 100,0 100,0 100,0 All dwellings 

Iš jų tenka apšildomo ploto (m2):    Of which with heated area (m2): 

Mažiau nei 20 1,1 1,4 0,6 Less than 20 

20–49 34,6 41,6 18,7 20–49 

50–99 53,5 49,5 62,5 50–99 

100–149 7,8 5,3 13,5 100–149 

150 ir daugiau 3,0 2,2 4,7 150 and more 
 
 
 
 

1.10. Būstai pagal gyvenančių asmenų skaičių 
1.10. Dwellings by number of occupants 
Procentais 
Per cent 

 Iš viso 
Total  

Miestas 
Urban area 

Kaimas 
Rural area 

 

Visi būstai 100,0 100,0 100,0 All dwellings 

Iš jų, kuriuose gyvena:    Of which: 

1 asmuo 28,2 33,2 17,1 1 occupant 

2 asmenys 31,8 31,2 32,9 2 occupants 

3 asmenys 19,1 18,7 20,1 3 occupants 

4 asmenys 13,4 12,0 16,5 4 occupants 

5 ir daugiau asmenų 7,5 4,9 13,4 5 and more occupants 
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1.11. Būstai pagal vietovės tipą, apšildomą plotą ir būste gyvenančių asmenų skaičių 
1.11. Dwellings by location, heated area and number of occupants 
Procentais 
Per cent 

 Būstai pagal gyvenančių asmenų skaičių  
Dwellings by number of occupants 

 

1 asmuo  
 
1  
occupant 

2 asmenys 
 
2 
occupants 

3 asmenys
 
3 
occupants 

4 asmenys
 
4 
occupants 

5 asmenys
 
5 
occupants 

6 ir daugiau 
asmenų 
6 and more 
occupants 

Visi būstai 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 All dwellings 
Miestas 81,5 68,2 67,9 62,1 53,1 31,0 Urban area 
Mažiau nei 20 m2 2,8 0,8 0,8 0,4 0,0 0,0 Less than 20 m2 
20–49 m2 63,6 41,3 26,8 18,4 6,6 15,1 20–49 m2 
50–99 m2 31,8 51,5 62,4 68,7 63,6 46,7 50–99 m2 
100–149 m2 1,4 5,2 6,6 8,5 19,1 20,9 100–149 m2 
150 ir daugiau 0,4 1,2 3,4 4,0 10,7 17,3 150 m2 and more 
Kaimas 18,5 31,8 32,1 37,9 46,9 69,0 Rural area 
Mažiau nei 20 m2 1,3 1,0 0,0 0,3 0,0 0,0 Less than 20 m2 
20–49 m2 38,8 18,6 13,5 11,3 8,7 11,3 20–49 m2 
50–99 m2 54,3 65,8 66,1 62,6 63,9 54,4 50–99 m2 
100–149 m2 5,1 11,8 14,1 16,8 19,9 27,4 100–149 m2 
150 ir daugiau m2 0,5 2,8 6,3 9,0 7,5 6,9 150 m2 and more  

 

1.12. Būstai pagal tipą, apšildomą plotą ir būste gyvenančių asmenų skaičių 
1.12. Dwellings by type, heated area and number of occupants 
Procentais 
Per cent 

 Būstai pagal gyvenančių asmenų skaičių  
Dwellings by number of occupants 

 

1 asmuo  
 
1  
 occupant 

2 asmenys 
 
2 
occupants 

3 asmenys
 
3 
occupants 

4 asmenys
 
4 
occupants 

5 asmenys
 
5 
occupants 

6 ir daugiau 
asmenų 
6 and more 
occupants 

 

Visi būstai 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 All dwellings 
Vieno buto  
namas 21,2 34,9 35,3 41,2 54,7 74,7 

One-dwelling 
building 

Mažiau nei 20 m2 0,9 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 Less than 20 m2 
20–49 m2 30,1 12,5 6,5 5,0 5,1 10,8 20–49 m2 
50–99 m2 60,4 63,5 59,3 54,6 47,7 47,9 50–99 m2 
100–149 m2 7,7 18,8 22,2 26,1 32,7 31,6 100–149 m2 
150 ir daugiau 0,9 4,5 11,7 14,3 14,5 9,7 150 m2 and more 
Butas dviejų 
butų name 3,7 4,3 3,2 4,5 5,5 9,4 

Dwelling in a two-
dwelling building 

Mažiau nei 20 m2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Less than 20 m2 
20–49 m2 58,5 43,8 28,0 26,9 5,3 0,0 20–49 m2 
50–99 m2 36,5 51,1 51,5 62,4 63,7 49,9 50–99 m2 
100–149 m2 3,3 5,1 20,5 10,7 8,0 19,6 100–149 m2 
150 ir daugiau m2 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 30,5 150 m2 and more  
Butas daugiabu-
čiame name 75,1 60,8 61,5 54,3 39,8 15,9 

Dwelling in a multi-
dwelling building 

Mažiau nei 20 m2 3,0 1,0 0,7 0,7 0,0 0,0 Less than 20 m2 
20–49 m2 67,2 45,8 31,5 22,9 11,3 27,4 20–49 m2 
50–99 m2 29,1 52,1 66,6 75,7 85,8 72,6 50–99 m2 
100–149 m2 0,5 0,9 0,9 0,7 2,9 0,0 100–149 m2 
150 ir daugiau m2 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 150 m2 and more  
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1.13. Būstai pagal jų atnaujinimą per pastaruosius 10 metų 
1.13. Dwellings by renovation in the last 10 years 
Procentais 
Per cent 

 Iš viso 
Total  

Miestas 
Urban area 

Kaimas 
Rural area 

 

Visi būstai 100,0 100,0 100,0 All dwellings 
Atnaujinti būstai 64,8 67,5 58,5 Dwellings that have been renovated 

Neatnaujinti būstai 35,2 32,5 41,5 Dwellings that have not been renovated 
 
 

1.14. Per pastaruosius 10 metų siekiant taupyti šilumą atnaujinti būstai pagal statybos darbų rūšį  
1.14. Dwellings renovated in the last 10 years in order to save heat by type of construction works 
Procentais iš atnaujintų būstų skaičiaus 
Per cent of renovated dwellings 

 Iš viso 
Total  

Miestas 
Urban area 

Kaimas 
Rural area 

 

Pakeista šildymo sistema ar jos dalis 28,1 25,1 36,0 Heating system or part thereof replaced 

Apšiltintos išorinės namo sienos 15,7 12,3 24,6 Exterior walls of the building insulated 

Atnaujintas ir (ar) apšiltintas stogas 33,3 36,3 25,5 Roof renovated and/or insulated 

Pakeisti langai 87,7 86,6 90,5 Windows replaced 
 
 

1.15. Būstų apsirūpinimas elektros prietaisais 
1.15. Availability of electrical appliances in dwellings 

 Iš viso, 
procentais 
Total,  
per cent 

Miestas, 
procentais 
Urban area,  
per cent 

Kaimas, 
procentais 
Rural area,  
per cent 

Vidutinis prie-
taiso amžius  
Average age of 
the appliance 

 

Kaitrinės lemputės 89,4 88,1 92,5 - 
Incandescent light 
bulbs 

Halogeninės lemputės 33,1 37,1 23,9 - Halogen lamps 

Liuminescencinės lemputės 34,2 34,3 34,1 - Fluorescent lamps 

Elektrinis virdulys 66,9 66,1 69,9 3,2 Electric kettle 

Patalpų šildytuvas 6,1 6,3 5,7 5,9 Space heater 

Skalbimo mašina 86,4 86,0 87,4 7,7 Washing machine 

Šaldytuvas 98,5 98,8 98,0 8,7 Fridge 

Šaldiklis 17,8 8,6 38,7 7,4 Freezer 

Indų plovimo mašina 4,8 5,4 3,6 3,5 Dishwasher 

Televizorius 98,8 99,0 98,3 7,1 TV set 

Kompiuteris 47,1 50,0 40,5 3,7 Computer 

Elektrinė viryklė 29,5 31,9 23,9 6,5 Electric cooker 

Mikrobangų krosnelė 53,7 55,1 50,5 5,0 Microwave oven 

Karšto vandens boileris 14,6 10,5 23,9 5,8 Boiler 

Oro kondicionierius 0,8 0,6 1,1 3,7 Air conditioner 

Šilumos siurblys1 0,8 ... ... ... Heat pump1 
1 Vieno ir dviejų butų namuose.  
1 One-dwelling building and a dwelling in two-dwelling building. 
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1.16. Būstai pagal šildymo būdą 
1.16. Dwellings by type of heating 
Procentais 
Per cent 

 Iš viso 
Total  

Miestas 
Urban area 

Kaimas 
Rural area 

 

Visi būstai 100,0 100,0 100,0 All dwellings 

Centralizuotas šildymas iš miesto 
(rajono) šilumos tinklų 53,5 75,5 3,6 

Centralised heat supply from the 
city/town (district) heating system 

Centralizuotas šildymas iš vietinės 
katilinės 1,6 0,9 3,2 

Centralised heat supply from a 
local boiler 

Individualus šildymas 44,9 23,6 93,2 Individual heat supply 
 
 
 

1.17. Būstai pagal šildymo būdą ir naudojamo kuro ir energijos rūšis 
1.17. Dwellings by type of heating and fuel and energy used 
Procentais iš bendro būstų skaičiaus 
Per cent of all dwellings 

 Centralizuotas 
šildymas iš mies-
to (rajono) šilu-
mos tinklų 
 
Centralised heat 
supply from the 
city/town (district) 
heating system 

Centralizuotas 
šildymas iš vie-
tinės katilinės 
 
 
Centralised heat 
supply from a 
local boiler 

Individualus 
šildymas 
 
 
 
Individual 
heat supply 

Papildomas 
šildymas 
 
 
 
Supplemen-
tary heating  

 

Elektros energija - - 1,8 6,1 Electricity 

Gamtinės dujos - - 5,3 - Natural gas 

Suskystintos naftos dujos - - 0,1 - Liquefied petroleum gas 

Skystasis kuras - - 0,1 - Fuel oil 

Šiluminė energija 53,5 1,6 - - Heat 

Akmens anglys - - 5,7 - Hard coal 

Malkos ir kurui skirtos 
medienos atliekos - - 40,4 3,4 

Firewood and wood 
waste 

Kitas kuras - - 3,3 - Other fuel 
 
 
 

1.18. Būstai pagal aprūpinimo karštu vandeniu būdą 
1.18. Dwellings by type of hot water supply 
Procentais iš bendro būstų skaičiaus 
Per cent of all dwellings 

 Iš viso 
Total  

Miestas 
Urban area 

Kaimas 
Rural area 

 

Aprūpinti karštu vandeniu centralizuotai 
iš miesto (rajono) šilumos tinklų 50,2 71,3 2,5 

Centralised hot water supply from 
the city/town (district) heating system

Aprūpinti karštu vandeniu centralizuotai 
iš vietinės katilinės 1,6 2,1 0,6 

Centralised hot water supply from a 
local boiler 

Aprūpinti karštu vandeniu individualiai 31,2 20,4 55,8 Individual hot water supply 

Būstai, neturintys karšto vandens 17,8 7,2 41,6 No hot water supply 
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1.19. Būstai pagal karšto vandens ruošimo įrenginius ir naudojamo kuro ir energijos rūšis 
1.19. Dwellings by water heating equipment  and type of fuel and energy used 
Procentais iš bendro būstų skaičiaus 
Per cent of all dwellings 

 Kombinuotasis 
šildymo siste-
mos katilas su 
karšto vandens 
šildytuvu 
Combined 
heating system 
boiler with a 
water heater 

Vandens 
šildytuvas 
 
 
 
Water heater 

Karštas vanduo iš 
miesto (rajono) 
šilumos tinklų 
 
 
Hot water supply 
from the city/town 
(district) heating 
system 

 

Elektros energija - 14,6 - Electricity 

Gamtinės dujos 4,1 1,2 - Natural gas 

Suskystintos naftos dujos 0,1 0,2 - Liquefied petroleum gas 

Skystasis kuras 0,0 0,0 - Fuel oil 

Šiluminė energija - - 51,8 Heat 

Akmens anglys 3,8 0,7 - Hard coal 

Malkos ir kurui skirtos medienos 
atliekos 16,6 2,5 - Firewood and wood waste 

Kitas kuras 1,9 0,3 - Other fuel 
 
 
 

1.20. Būstai pagal maistui gaminti naudojamo kuro ir energijos rūšis 
1.20. Dwellings by type of fuel and energy used for cooking 
Procentais iš bendro būstų skaičiaus 
Per cent of all dwellings 

 Iš viso 
Total 

 

Elektros energija 29,5 Electricity 

Gamtinės dujos 43,7 Natural gas 

Suskystintos naftos dujos 39,7 Liquefied petroleum gas 

Akmens anglys 0,8 Hard coal 

Malkos ir kurui skirtos medienos 
atliekos 17,7 Firewood and wood waste 

Kitas kuras 0,9 Other fuel 
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2. ENERGIJOS VARTOJIMAS 2009 M. 

2. ENERGY CONSUMPTION, 2009 

 
 
 
 
 
 
 

2.1. Bendras energijos suvartojimas namų ūkiuose pagal kuro ir energijos rūšis 
2.1. Total household energy consumption by fuel and energy type 

 Suvartojimas  
 Consumption 

 

Natūriniais 
vienetais 

Physical  
units 

GWh TJ % 

Iš viso X 17978,7 64724 100,0 Total 

Elektros energija, GWh 2600,3 2600,3 9361 14,5 Electricity, GWh 

Gamtinės dujos, mln. m3 173,8 1616,4 5819 9,0 Natural gas, mill. m3 

Suskystintos naftos dujos, 
tūkst. t 38,2 492,8 1774 2,7 

Liquefied petroleum gas, 
thous. t 

Skystasis kuras, tūkst. t 2,1 23,8 86 0,1 Fuel oil, thous. t 

Šiluminė energija, GWh 5950,2 5950,2 21421 33,1 Heat, GWh 

Akmens anglys, tūkst. t 63,5 442,8 1594 2,5 Hard coal, thous. t 

Malkos ir kurui skirtos me-
dienos atliekos, tūkst. m3 2982,6 6793,6 24457 37,8 

Firewood and wood waste, 
thous. m3 

Kitas kuras, tūkst. t 18,0 58,8 212 0,3 Other fuel, thous. t 
 
 
 
 
2.2. Vidutinis energijos suvartojimas pagal būsto tipą 
2.2. Average energy consumption by dwelling type 
kWh 

 Visų tipų  
būstai 
All types of 
dwellings  

Vieno ir dviejų 
butų namai 
One-dwelling 
building and a 
dwelling in a two-
dwelling building 

Butai daugiabu-
čiuose namuose 
Dwelling in a 
multi-dwelling 
building 

 

Iš viso 13590,2 18364,2 10652,5 Total 

Šiluminė energija 4497,8 129,6 7184,3 Heat 

Elektros energija 1965,5 2477,3 1650,7 Electricity 

Malkos ir kurui skirtos medie-
nos atliekos 5135,4 12150,1 821,2 

Firewood and wood  
waste 

Kitas kuras 1991,5 3607,2 996,3 Other fuel 
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2.3. Vidutinis energijos kiekis, tenkantis vienam m2 apšildomo ploto ir vienam gyventojui, pagal kuro 
ir energijos rūšis 
2.3. Average energy consumption per m2 of heated area and per capita by fuel and energy type 

 Suvartojimas – Consumption  

kWh/m2 kWh/gyv. 
kWh per capita 

GJ/m2 GJ/gyv. 
GJ per capita 

Iš viso 217,2 5540,7 0,782 19,947 Total 
Elektros energija 31,4 801,4 0,113 2,885 Electricity 
Gamtinės dujos 19,5 498,2 0,070 1,793 Natural gas 
Suskystintos naftos dujos 6,0 151,9 0,021 0,547 Liquefied petroleum gas 
Skystasis kuras 0,3 7,3 0,001 0,026 Fuel oil 
Šiluminė energija 71,9 1833,8 0,259 6,602 Heat 
Akmens anglys 5,3 136,4 0,019 0,491 Hard coal 
Malkos ir kurui skirtos 
medienos atliekos 82,1 2093,7 0,296 7,537 

Firewood and wood 
waste 

Kitas kuras 0,7 18,0 0,003 0,066 Other fuel 
 

2.4. Namų ūkių išlaidos energijai 
2.4. Household expenditure on energy 

 Išlaidos – Expenditure  

Mln. Lt 
LTL million 

Lt/m2 

LTL/m2 
Lt/gyv. 
LTL per capita 

Iš viso 3043,3 36,77 937,89 Total 
Elektros energija 936,1 11,31 288,49 Electricity 
Gamtinės dujos 286,7 3,46 88,36 Natural gas 
Suskystintos naftos dujos 118,5 1,43 36,51 Liquefied petroleum gas 
Skystasis kuras 4,2 0,05 1,28 Fuel oil 
Šiluminė energija 1428,1 17,26 440,10 Heat 
Akmens anglys 27,1 0,33 8,37 Hard coal 
Malkos ir kurui skirtos 
medienos atliekos 237,2 2,87 73,11 

Firewood and wood  
waste 

Kitas kuras 5,4 0,06 1,67 Other fuel 
 

2.5. Energijos suvartojimas namų ūkiuose pagal panaudojimo kryptį 
2.5. Household energy consumption by purpose 
Procentais 
Per cent 
 Patalpų 

šildymas 
Space 
heating 

Karštas 
vanduo 
Hot  
water 

Maisto ga-
minimas 
Cooking 

Kita 
 
Other 

Visas 
suvartojimas 
Total 
consumption 

 

Iš viso 70,7 10,4 7,2 11,7 100,0 Total 
Elektros energija 5,1 6,7 7,5 80,7 100,0 Electricity 
Gamtinės dujos 59,0 13,0 28,0 - 100,0 Natural gas 
Suskystintos naftos dujos 2,5 0,3 97,2 - 100,0 Liquefied petroleum gas 
Skystasis kuras 70,6 29,4 - - 100,0 Fuel oil 
Šiluminė energija 82,8 17,2 - - 100,0 Heat 
Akmens anglys 91,2 8,0 0,8 - 100,0 Hard coal 
Malkos ir kurui skirtos 
medienos atliekos 91,4 6,1 2,5 - 100,0 

Firewood and wood  
waste 

Kitas kuras 90,5 7,2 2,3 - 100,0 Other fuel 
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3. DIAGRAMOS 
3. FIGURES 
 
 
 
Būstai pagal pastatymo metus 
Dwellings by year of construction 
Procentais 
Per cent 
 

Visi būstai = 100 
All dwellings = 100 

1,9 %
5,5 %

22,5 %

21,5 % 38,4 %

10,2 %

 
 

Būstai pagal apšildomą plotą 
Dwellings by heated area 
Procentais 
Per cent 

Visi būstai = 100 
All dwellings = 100 

 

3,0 %

1,1 %

34,6 %

53,5 %

7,8 %

 

Iš jų pastatyti: 
Of which built: 

 Iki 1947 m.  
Before 1947 

1947–1973 

1974–1980 

1981–1990 

1991–2000 

2001–2009 

Iš jų tenka apšildomo ploto (m2): 
Of which with heated area (m2): 

Mažiau nei 20 
Less than 20 

20–49 

50–99 

100–149 

150 ir daugiau 
150 and more 
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Būstai pagal gyvenančių asmenų skaičių 
Dwellings by number of occupants 
Procentais 
Per cent 
 

Visi būstai = 100 
All dwellings = 100 

 

13,4 %

19,1 %

31,8 %

28,2 %

7,5 %

 
 
 
 
Per pastaruosius 10 metų siekiant taupyti šilumą atnaujinti būstai pagal statybos darbų rūšį  
Dwellings renovated in the last 10 years in order to save heat by type of construction works 
Procentais iš atnaujintų būstų skaičiaus 
Per cent of renovated dwellings 

87,7%

33,3%

15,7%

28,1%
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Iš jų, kuriuose gyvena: 
Of which: 

1 asmuo  
1 occupant 

2 asmenys 
2 occupants 

3 asmenys 
3 occupants 

4 asmenys 
4 occupants 

5 ir daugiau asmenų 
5 and more occupants 

 

Pakeisti langai 
Windows replaced 

Atnaujintas ir (ar) 
apšiltintas stogas 
Roof renovated 
and/or insulated 

Apšiltintos išorinės 
namo sienos 

Exterior walls of the 
building insulated 

Pakeista šildymo sistema 
ar jos dalis 

Heating system or part 
thereof replaced 
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Vidutinis energijos suvartojimas pagal būsto tipą 
Average energy consumption by dwelling type 
Procentais 
Per cent 

19,6 %
9,4 %

14,6 %

66,2 %

37,8 %

7,7 %

14,5 %

13,5 %

15,5 %

33,1 %

67,4 %

0,7 %
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Energijos suvartojimas namų ūkiuose pagal panaudojimo kryptį 
Household energy consumption by purpose 
Procentais 
Per cent 

 

11,7 %
7,2 %

10,4 %

70,7 %

 

Šiluminė energija 
Heat 

Elektros energija 
Electricity 

Malkos ir kurui skirtos 
medienos atliekos 
Firewood and wood 
waste 

Kitas kuras 
Other fuel 

Visų tipų būstai 
All types of dwellings 

Vieno ir dviejų butų namai 
One-dwelling building and a 
dwelling in a two-dwelling 

building 

Butai daugiabučiuose 
namuose 

Dwelling in a multi-
dwelling building 

 

Patalpų šildymas 
Space heating 

Karštas vanduo 
Hot water 

Maisto gaminimas 
Cooking 

Kita 
Other 



ENERGIJOS SUNAUDOJIMAS NAMŲ ŪKIUOSE 
ENERGY CONSUMPTION IN HOUSEHOLDS 

 26

 

Bendras energijos suvartojimas namų ūkiuose pagal kuro ir energijos rūšis 
Total household energy consumption by fuel and energy type 
Procentais 
Per cent 
 

2,7 % 0,4 %
33,1 %

14,5 %37,8 %

9,0 % 2,5 %

 
 
 

Namų ūkių išlaidos energijai 
Household expenditure on energy 
Procentais 
Per cent 

0,2 %

0,1 %

0,9 %

3,9 %

7,8 %

9,4 %

46,9 %

30,8 %

 
 

Šiluminė energija 
Heat 

Elektros energija 
Electricity 

Malkos ir kurui skirtos 
medienos atliekos 
Firewood and wood waste 

Gamtinės dujos 
Natural gas 

Akmens anglys 
Hard coal 

Suskystintos naftos dujos 
Liquefied petroleum gas 

Kitas kuras 
Other fuel 
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Heat 

Elektros energija 
Electricity 

Gamtinės dujos 
Natural gas 

Malkos ir kurui skirtos medienos 
atliekos 
Firewood and wood waste 
Akmens anglys 
Hard coal 

Suskystintos naftos dujos 
Liquefied petroleum gas 

Skystasis kuras 
Fuel oil 

Kitas kuras 
Other fuel 
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