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Santrauka 

Šiame vadove pateikta tyrimais pagrįsta informacija apie energetinio skurdo (EnS) pobūdį daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose namuose trijuose posovietiniuose Rytų Europos regionuose: Vidurio ir Rytų Europoje (VRE), 

buvusiose sovietinėse respublikose bei Balkanų regione. Rezultatai paremti 2021 m. rudenį atliktos namų ūkių 

apklausos duomenimis. Buvo apklausti 1025 respondentai iš penkių projekte ComAct dalyvaujančių šalių miestų: 

Burgaso (Bulgarija), Budapešto (Vengrija), Karpošo (vienos iš Skopjė savivaldybių) ir Kavadarcio (Šiaurės 

Makedonija), Odesos (Ukraina), Kaišiadorių bei Tauragės (Lietuva). 

Apklausos tyrimai papildyti moksline literatūra ir nacionaliniais bei vietiniais duomenimis apie apklausos vietas. 

Vadovą sudaro trys pagrindinės dalys.   

   

Leidinyje atkreipiamas dėmesys į toliau nurodytus skirtumus tarp nagrinėjamų regionų bei Vakarų ir Šiaurės 

Europos, kurie turi įtakos energetiniam skurdui.   

• Energijos kainos šiuose regionuose dažniausiai žemesnės nei Vakarų Europoje, tačiau jos sudaro didesnę 

namų ūkių pajamų dalį, nes pajamos gerokai mažesnės.  

• Daugiabučių namų fizinė būklė yra daug prastesnė. 

1 skyrius 

Pateikta išsami informacija apie 

tyrimo vietas ir apklaustų 

gyventojų charakteristikos. 

Tiriami butų savininkai, 

gyvenantys nerenovuotuose 

daugiabučiuose namuose. 

Gyventojų socialinė padėtis yra 

žemesnė nei vidutinė, nemažai 

žmonių patiria energetinį 

skurdą.  Rezultatuose daugiausia 

dėmesio skiriama specifiniam ir 

rečiau tiriamam segmentui. 

Apibendrinimas rodo, kad 

apklaustų namų ūkių gyventojai 

yra vyresnio amžiaus, turi 

mažiau vaikų, tačiau jų 

išsilavinimas yra aukštesnis nei 

šalies vidurkis ir tai atitinka 

skurdo mieste pobūdį. 

2 skyrius 

Nurodomi dažniausi 

energetinio skurdo rizikos 

veiksniai daugiabučiuose 

namuose gyvenančių 

pažeidžiamų asmenų 

segmente ir tikslinės grupės, 

kurioms skirta atitinkama 

politika. Analizė remiasi 

apžvalgine ataskaita apie 

energetinio skurdo koncepciją 

[1], kurioje aptariama EnS 

samprata ir jo apraiškos NVS, 

VRE ir Balkanų regionuose. 

Taip pat nagrinėjamos 

energetinio skurdo priežastys 

(pajamos, energijos kaina, 

pastatų techninė būklė, 

šildymo sistema, kiti 

socialiniai bei išoriniai 

veiksniai).  

3 skyrius 

Siekiama atsakyti į esminį 

klausimą – kas skatina 

savininkus, net ir 

nepasiturinčius, prisidėti 

prie pastato renovacijos?  

Skyriuje nagrinėjama, kaip į 

pastatų renovaciją įtraukti 

energetinį skurdą 

patiriančias 

bendruomenes, nes tai 

laikoma vienu 

veiksmingiausių ir 

tvariausių būdų spręsti 

energetinio skurdo 

problemą daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose 

namuose.  
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• Daugiau kaip 90 proc. būsto fondo priklauso privatiems savininkams, todėl energetinis skurdas nėra 

sutelktas viešajame nuomojamame fonde, o renovacijos procesuose turi dalyvauti mažas pajamas 

gaunantys savininkai. 

Toliau pateiktos išvados atskleidžia energetinio skurdo prigimtį ir jo sąsajas su butų savininkų noru finansiškai 

prisidėti prie renovacijos priemonių.  

• Energetinis skurdas pasireiškia įvairiais aspektais.  Vertinant juos pagal skirtingus rodiklius, atskleidžiami 

atitinkami šio reiškinio veiksniai ir išryškėja atskiros energetinį skurdą patiriančios gyventojų grupės. 

Vieni žmonės yra nepatenkinti šilumos komfortu, kitus labiau veikia energijos įperkamumo klausimas. 

• Ryškiausi energetinio skurdo veiksniai, nepriklausomai nuo naudojamo rodiklio, yra mažos pajamos, 

vyresnis gyventojų amžius ir gyvenamojo ploto dydis vienam asmeniui. Jie aktualūs visose penkiose 

tiriamosiose vietovėse, o techniniai aspektai (pavyzdžiui, šildymo tipai ar pastato dydis) labiau priklauso 

nuo šalies. 

• Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose didžiausia rizika patirti energetinį skurdą kyla vienišiems 

pensininkams. Tai iš dalies lemia mažesnės jų pajamos ir proporcingai didelis gyvenamasis plotas, kurį 

gyventojai turi šildyti ar vėsinti. 

• Požymiai, kurie, kaip paaiškėjo, yra mažiau susiję su energetiniu skurdu, nei tikėtasi, yra šie: išsilavinimo 

lygis, 1-2 vaikų turėjimas ir energijos vartojimo kontrolė.   

• Pajamų lygis yra svarbiausias rodiklis, nusakantis pinigų sumą, kurią žmonės pasirengę mokėti už 

renovaciją (vienkartine suma arba dalimis). Amžius yra svarbus papildomas veiksnys – jaunesni 

gyventojai labiau linkę prisidėti prie renovacijos procesų.  

• Nepriklausomai nuo pajamų lygio ir amžiaus, gyventojai, gyvenantys finansiškai stabilesnėse 

bendruomenėse, labiau nusiteikę skirti dalį lėšų renovacijai. Gyventojų susitelkimas taip pat svarbus: 

asmenys, kurie yra nepatenkinti bendruomene ir bijo didelių įsiskolinimų, mažiau palaiko ir renovaciją.  

• Netgi daugiabučiuose namuose, kuriuose nemaža dalis namų ūkių patiria energetinį skurdą, dauguma 

respondentų pareiškė norą finansiškai prisidėti prie renovacijos išlaidų, ypač jei galima mokėti dalimis. 

 

Šie pastebėjimai turi įtakos formuojant kovos su energetiniu skurdu politiką.  

• Energetinio skurdo apibrėžimas turėtų būti pagristas nacionaliniu ir (arba) vietos kontekstu ir apimti tiek 

komforto, tiek įperkamumo aspektus, susijusius su energetiniu skurdu.  

• Pajamos yra svarbiausias energetinio skurdo veiksnys, todėl renovacijos finansinėse schemose būtina 

numatyti subsidijas – tai padėtų renovuoti pastatus, kurių savininkai gauna mažas pajamas. 

• Nors vyresnio amžiaus žmonėms (ypač vienišiems pensininkams) gresia didžiausia rizika patirti energetinį 

skurdą, jie mažiausiai linkę prisidėti prie renovacijos. Tai rodo, kad šiai tikslinei grupei reikia parengti 

specialią politiką, apimančią vietines ar net konkretaus pastato lygmens priemones. Taip pat būtų 

tikslinga taikyti socialines subsidijas ir sutelkti šeimos paramą renovacijos procese. 

• Stabilios butų savininkų bendruomenės yra renovacijos veiklos pagrindas, todėl valstybė arba vietos 

savivaldybės turi imtis veiksmų, kad sustiprintų daugiabučių namų bendrijų įgalinimą. Tai gali būti teisės 

aktai dėl tinkamų bendrų paskolų finansinių schemų ar techninės pagalbos teikimo bendrijoms, kad būtų 

padidintas valdymo ir įsiskolinimų valdymo efektyvumas. 
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Įvadas 

Šiame vadove pateikta išsami informacija apie energetinio skurdo problemą, skirta ES, nacionalinio ir vietos 

lygmens politikos formuotojams. Daugiausia dėmesio teikiama specifinei padėčiai posovietinėse šalyse, 

pasitelkiant Bulgarijos, Vengrijos, Lietuvos, Šiaurės Makedonijos ir Ukrainos pavyzdžius. Įvairių lygių politikos 

formuotojai gali pasinaudoti pateikta patirtimi ir rekomendacijomis, kad sukurtų specializuotą politiką, skirtą iš 

esmės renovuoti žemesnes pajamas gaunančių asmenų gyvenamuosius būstus.   

Dėl įvairių priežasčių (pavyzdžiui, gyvenamieji pastatai daugiausia priklauso savininkams ir nemažai jų apleisti, 

vyrauja didelė priklausomybė nuo naftos ir dujų, namų ūkių pajamos mažos ir nepakankamai išvystyta socialinė 

parama) energetinis skurdas yra daug didesnė problema posocialistiniuose regionuose, nei kitose Europos dalyse. 

Ypač prasta situacija daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose miestuose – didžioji jų dalis buvo pastatyti 

socializmo laikais, dažnai be tinkamos izoliacijos, nes tuo metu energijos vartojimo efektyvumo standartai buvo 

žemi. Kai kuriose šalyse tokie pastatai, kuriuose daugiausia gyvena savininkai, eksploatuojami be aiškios teisinės 

sistemos, kuria įprastai vadovaujasi būsto asociacijos. Svarbu ir tai, kad pastatų energinio efektyvumo rodikliai 

labai skiriasi: buvusios Sovietų Sąjungos ir Balkanų regiono šalys susiduria su daug didesne energijos vartojimo 

efektyvumo problema nei Vidurio ir Rytų Europos regionas. Rusijos invazija į Ukrainą neabejotinai apsunkins tiek 

finansines, tiek technines sąlygas. 

Šildymas malkomis ir kitu kietuoju kuru yra labiau paplitęs Vidurio ir Rytų Europos bei Balkanų regione nei Vakarų 

ir Šiaurės Europoje. Kietasis kuras dažniau naudojamas kaimo vietovėse ir priemiesčiuose, tačiau Balkanų šalyse 

jis paplitęs ir miestuose, net daugiabučiuose namuose, o tai labai retas reiškinys likusioje Europos dalyje. Kadangi 

šis kuras retai įtraukiamas į komunalinių paslaugų išlaidas, namų ūkių, turinčių įsiskolinimų už komunalines 

paslaugas, dalis greičiausiai neatskleidžia energetinio skurdo lygio šiose šalyse. Energetinio skurdo rodikliai taip 

pat neatspindi kenksmingo oro taršos poveikio, kurį sukelia šildymas kietuoju kuru ir senos krosnys.  

Namų ūkių pajamos aptariamuose regionuose yra gerokai mažesnės už ES vidurkį, o tai sukelia reikšmingas 

pasekmes ir gyventojų energetiniam skurdui, ir pastatų fondo energetiniam efektyvumui. Net ir tais atvejais, kai 

namų ūkis skiria tokią pat išlaidų dalį energijai, likusių pajamų suma gali labai pakeisti konkrečios šeimos ar 

asmens socialinę padėtį. Be to, dėl mažų atlyginimų ir ribotų asmeninių santaupų, investicijos į energijos 

vartojimo efektyvumą gyventojams yra sunkiai įperkamos ar patrauklios. Todėl šiose šalyse ypač svarbi valstybės 

parama ir finansinės priemonės, skirtos mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms. 

Postsocialistinėse šalyse energetinį skurdą daugiabučiuose namuose dažniausiai patiria mišrios socialinės grupės 

namų savininkai. Energijos efektyvumą didinčios intervencinės priemonės, turinčios didžiausią poveikį (pvz., 

kapitalinė pastatų renovacija), turi būti įdiegtos visame pastate, todėl reikia visų butų savininkų 

bendradarbiavimo. Taip pat svarbu nustatyti neefektyviai energiją naudojančius pastatus bei energetinį skurdą 

patiriančius namų ūkius. 

Daugelyje posocialistinių šalių valstybės politika siekiama palaikyti žemas energijos kainas, tam naudojamos 

tokios priemonės kaip subsidijos, kainų reguliavimas ar nekonkurencinė energijos rinka. Tai prisideda prie 

energijos įperkamumo ir gali padėti energetinį skurdą patiriantiems namų ūkiams išvengti skolų bei užtikrinti tam 

tikrą apsirūpinimo energija lygį. Tačiau, siekiant išspręsti energetinio skurdo problemą,  vien to nepakanka. Iš 

vienos pusės, tokie sprendimai nėra tvarūs, kita vertus, visuotinai mažos energijos kainos neskatina atlikti pastatų 

renovacijos, kad būtų naudojama mažiau energijos, nes pailginamas investicijų atsipirkimo laikotarpis (ypač kai 
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atliekama kapitalinė renovacija). Kadangi neefektyviai energiją naudojantys gyvenamieji pastatai yra vienas 

didžiausių išmetamo CO₂ kiekio ir oro taršos šaltinių Europoje, netvariai mažų energijos kainų palaikymas gali kelti 

problemų ir aplinkosaugos požiūriu. 

Unikali padėtis posocialistiniuose regionuose rodo, kad vykdant ES, nacionalinę ir vietos politiką bei reguliuojant 

finansavimo srautus būtina atsižvelgti į tikslines grupes ir aplinkybes. Šio vadovo tikslas – padėti tai pasiekti. 

Tyrimas atskleidžia konkrečias problemas penkiose pasirinktose regiono šalyse: Vengrijoje, Bulgarijoje, Šiaurės 

Makedonijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje bei parodo, kaip energetinis skurdas pasireiškia privatiems savininkams 

priklausančiuose daugiabučiuose pastatuose. Projektu siekiama padėti rengti individualizuotą politiką ir 

programas, kad iki 2050 m. Europos pastatų fondas, taikant kapitalinę renovaciją, būtų dekarbonizuotas. 

Tyrimo išvados grindžiamos projekto „ComAct“ rezultatais, kuriais siekta apibendrinti mokslinę energetinio 

skurdo koncepciją1, ir 2021 m. rudenį penkiose tiriamosiose vietovėse atlikta namų ūkių apklausa2, kurioje 

dalyvavo 1025 respondentai, gyvenantys miestuose pastatytuose daugiabučiuose pastatuose.  

 

1 Daugiau informacijos rasite https://comact-project.eu/pilot_content/overview-report-on-the-energy-poverty-
concept.  
2 Metodika pateikta A priede. Klausimyno pavyzdys pateiktas B priede.  
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1. Tyrimo dalyvių apžvalga 

1.1. Tyrimo vietos3  

 

 
BULGARIJA 

• ES valstybė narė, postsocialistinė 

Rytų Balkanų šalis (VRE regionas) 

• Gyventojų skaičius 7 mln. 

• BVP/gyventojui 9,976 USD 

• Socialinės raidos indeksas (HDI) 

labai aukštas, 56 vieta 

 

Burgasas 

• Gyventojų skaičius 202 700   

• Įsikūręs Bulgarijos rytuose, 

Juodosios jūros pakrantėje 

 
VENGRIJA 

• ES valstybė narė, 

postsocialistinė šalis 

Centrinėje Europoje.   

• Gyventojų skaičius 9.7 mln. 

• BVP/gyventojui 15,900 USD  

• HDI labai aukštas, 40 vieta 

Budapeštas 

• Vengrijos sostinė 

• Gyventojų skaičius 1.7 mln.  

• Miestas centrinėje Vengrijos 

dalyje, prie Dunojaus upės 

 
LIETUVA 

• ES valstybė narė, buvusi sovietinė respublika Baltijos regione (VRE regionas) 

• Gyventojų skaičius 2.8 mln.  

• BVP/gyventojui 20,000 USD 

• HDI labai aukštas, 34 vieta 

Tauragė 

• Gyventojų skaičius 21,520  

• Miestas prie upės Jūra, netoli Baltijos jūros  

Kaišiadorys 

• Gyventojų skaičius 7,366   

• Miestas tarp Vilniaus ir Kauno 

 

 
ŠIAURĖS MAKEDONIJOS RESPUBLIKA 

• ES nepriklausanti valstybė, buvusi 

Jugoslavijos šalis Balkanų pietuose 

• Gyventojų skaičius 2 mln. 

• BVP/gyventojui 5,900 USD 

• HDI aukštas, 82 vieta 

Skopje, Karpošo rajonas 

• Šiaurės Makedonijos sostinė  

• Gyventojų skaičius 595,000  

• Įsikūręs šalies šiaurėje, prie Vardo 

upės 

Kavadarci 

• Gyventojų skaičius 38,741 (2002) 

• Įsikūręs prie Tikvešo ežero 

 
UKRAINA 

• ES nepriklausanti valstybė, buvusi 

sovietinė respublika Rytų Europoje 

• Gyventojų skaičius 44 mln. 

• BVP/gyventojui 3,727 USD 

• HDI aukštas, 74 vieta 

Odesa 

• Gyventojų skaičius 114,430  

• Miestas šalies pietvakariuose, 

Juodosios jūros šiaurės vakarinėje 

pakrantėje.  

Ruošiant šią ataskaitą, Ukrainą užpuolė 

Rusijos armija. Visa vadove pateikta 

informacija surinkta iki invazijos, todėl 

gali būti pasikeitusi dėl karo veiksmų.   

https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Russian_invasion_of_Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Russian_invasion_of_Ukraine
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1.2. Tyrimo imtis ir metodika 

Atlikdami tyrimą penkiose valstybėse apklausėme 1025 namų ūkius (dalyvavo po 200 respondentų iš kiekvienos 

šalies, Lietuvoje imtis buvo šiek tiek didesnė – 225 asmenų). Visi respondentai buvo namų savininkai. Atranka 

vyko keliais lygmenimis, nes reikėjo apklausti labai specifinį segmentą: asmenis, gyvenančius daugiabučiuose 

pastatuose, kuriuose daugiau nei pusė namų ūkių patiria energetinį skurdą (išsami informacija apie atranką 

pateikta dokumento prieduose.) Dėl to apklausa nėra tapati statistiškai reprezentatyviai apklausai, tačiau 

nacionaliniai duomenys, jei tokie buvo naudojami, suteikė svarbų atskaitos tašką. Tyrimu siekiama atspindėti 

energetinį skurdą patiriančiose vietovėse vykstančius procesus ir nušviesti, kaip energetinis skurdas išryškėja 

miesto daugiabučių namų kontekste, kokią įtaką jis turi galimiems renovacijos procesams. Daugiabučių namų 

segmentas buvo labai svarbi sąlyga, nes apie energetinį skurdą būtent daugiabučiuose ir kooperatiniuose 

pastatuose žinoma labai mažai – energetinio skurdo statistikoje tiesiog išskiriamas namų ūkis kaip analizės 

vienetas. Apskritai, tiriant energetinį skurdą valstybių lygmeniu, energetinis skurdas miestuose ir kaimuose 

paprastai analizuojamas kartu, nors, priklausomai nuo vietovės, šis reiškinys labai skiriasi. 

Gerai žinomi energetinio skurdo rodikliai nepadeda aiškiau suvokti, kaip energetinis skurdas pasireiškia 

daugiabučiuose namuose, jau nekalbant apie specifinį posocialistinį kontekstą. Buvusio Rytų bloko šalyse mažas 

pajamas gaunantys namų ūkiai tapo daugiabučių pastatų savininkais dėl masinės privatizacijos po pereinamojo 

laikotarpio. Dabar šių pastatų priežiūros ir renovacijos išlaidas turi dalytis labai skirtinga savininkų grupė.  

Atsižvelgdamos į nurodytus veiksnius, penkios tyrimo grupės siekė surasti gyventojus, labiausiai patiriančius 

energetinį skurdą. Tam buvo pasirinkti daugiabučiai pastatai, pasižymintys atitinkamomis savybėmis:  

• pastatams dar nebuvo taikytos didesnės energijos vartojimo efektyvumo intervencijos; 

• pastatai yra žemesnio statuso rajonuose ir (arba)  

• jų gyventojų socialinis ir ekonominis statusas, kaip spėjama, yra žemesnis nei vidutinis.  

Tyrėjai rajonus ir pastatus rinkosi pagal turimus duomenis, todėl tikslūs atrankos kriterijai atskiruose projektuose 

skyrėsi. Be to, pastatai parinkti taip, kad juose būtų naudojami įvairesni šildymo ir statybos tipai, nes abu šie 

veiksniai turi įtakos energetiniam skurdui. Apklausas atliko profesionalios bendrovės, taip užtikrinant kvalifikuotą 

atrankos procesą visose tyrimo grupėse. Nepaisant to, gali pasitaikyti nedidelių nukrypimų nuo lūkesčių, nes jokia 

atranka nėra tobula.4 

1.3. Demografinės charakteristikos 

Apklausas atlikusių asmenų buvo prašoma, kad nebūtų apklausta tik viena amžiaus grupė. Nepaisant to, gali 

atrodyti, kad respondentai: 

• yra vyresnio amžiaus;  

• turi mažiau vaikų; 

 

3 Asmens socialinės raidos indeksas (The Human Development Index, HDI) – tai apibendrintas sudėtinis matmuo, vertinantis 
tris pagrindinius žmogaus socialinės raidos aspektus: sveikatą, žinias ir gyvenimo lygį. HDI apima keturis rodiklius: vidutinę 
tikėtiną gyvenimo trukmę, numatomus mokymosi metus, mokymosi metų vidurkį ir bendrąsias nacionalines pajamas 1 asm. 
4 Detali informacija apie atrankos metodiką pateiktą A priede. 
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• dažniau gyvena vieni nei rodo jų šalies statistinis vidurkis. 

 

Taip galėjo nutikti ne tik dėl specialios tikslinės tyrimo grupės, bet ir dėl numatytų tiriamųjų rajonų, kurie pasižymi 

specifine demografine dinamika.  

Kalbant apie amžių, pastebimi dideli imties skirtumai skirtingose šalyse: vidutinis amžius svyruoja nuo 51,2 metų 

(Lietuvoje) iki 59,4 metų (Ukrainoje). Tik 28 proc. Lietuvoje apklaustų respondentų buvo vyresni nei 60 metų, t. 

y. šiek tiek mažiau nei šalies vidurkis (33 proc.). Vengrijoje vyresnių asmenų dalis sudarė 41 proc. apklaustųjų ir 

tai gerokai viršija nacionalinį 26 proc. vidurkį. Ukrainoje vyresnių nei 60 metų respondentų dalis buvo didžiausia 

ir sudarė 53 proc. (žr. 1 pav.). Tiek Vengrijos, tiek Ukrainos apklausos rodo dalyvavusių rajonų ypatybes – miestų 

mažų pajamų rajonuose esančiuose daugiabučiuose namuose gyvena daugiau vyresnio amžiaus žmonių, nei 

jaunimo. Be to, šiai amžiaus grupei priklausantys žmonės turi daugiau laiko, todėl dažniau dalyvauja įvairiose 

apklausose.  

 

 

1 pav. Vyresnių nei 60 m. respondentų dalis  

Tokia amžiaus struktūra turi tiesioginės įtakos kitoms demografinėms imties charakteristikoms, t. y. vaikų skaičiui 

ir respondentų namų ūkio dydžiui. Didžioji dauguma respondentų (80 proc. visose šalyse) gyvena namų 

ūkiuose be vaikų. Vengrijoje bevaikių namų ūkių dalis siekė beveik 90 proc. Priešingai, Bulgarijoje, kur 25 proc. 

namų ūkių turėjo vaikų, šis rodiklis buvo didesnis už šalies vidurkį (19 proc.) (išsamesnė informacija pateikta 2 

pav.). 
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2 pav. Šeimos, turinčios ir neturinčios vaikų 

Šeimos struktūra yra svarbi šios analizės požiūriu, tačiau tyrimo imtis neatskleidžia energetinio skurdo problemų, 

būdingų daugiavaikėms šeimoms su vaikais.  

Galiausiai, svarbus kintamasis yra vienišų asmenų namų ūkių dalis. Tikimybė, kad vieni gyvenantys žmonės gali 

įveikti krizes, apmokėti sąskaitas (įskaitant sąskaitas už energiją) ar prisidėti prie investicijų į energijos vartojimo 

efektyvumą gerinančių priemonių, yra gerokai mažesnė. Šiuo požiūriu išsiskiria Vengrija, kurioje 47 proc. 

apklaustųjų gyvena vieno asmens namų ūkiuose (šalyje vidutiniškai 31 proc. tokių ūkių). Vieno asmens namų ūkių 

dalis sudaro 45 proc. Lietuvos respondentų ir ši dalis nedaug didesnė už šalies vidurkį, kuris siekia 40 proc. 

Bulgarijoje apklausoje dalyvavusių tokių namų ūkių dalis sudaro tik 18 proc. ir yra gerokai mažesnė nei 

nacionalinis vidurkis, kuris panašus į Vengrijos vidurkį. Šiaurės Makedonijoje ir Ukrainoje apklaustų vienišų 

asmenų namų ūkių dalis gerokai didesnė už vidurkį: Šiaurės Makedonijoje, kur oficialus vidurkis nesiekia 10 proc., 

apklausoje dalyvavo 30 proc. tokių namų ūkių, Ukrainoje, kur nacionalinis vidurkis yra 18,7 proc. – 29 proc. 

respondentų, o Odesoje įsikūrusiuose tiriamuose pastatuose – šiek tiek daugiau nei 10 proc.  

1.4. Namų ūkių finansinė padėtis 

Apklausos dalyvių pajamos labai priklauso nuo jų amžiaus. Vyresnio amžiaus respondentų pajamos aiškiai 

mažesnės nei jaunesnių. Šis skirtumas didžiausias Lietuvoje, mažiausias – Ukrainoje. Vidutinės vyresnio nei 60 

metų Lietuvos gyventojo mėnesio pajamos yra 343 eurai, o jaunesnio nei 60 metų – 693 eurai5.  Ukrainoje 

vyresnių nei 60 metų respondentų vidutinės mėnesio pajamos sudaro 169 eurus, o jaunesnių nei 60 metų – 186 

eurus. Tačiau neatrodo, kad dideli skirtumai šalies viduje tiesiogiai koreliuotų su namų ūkių subjektyviu finansiniu 

vertinimu. Vyresnio amžiaus asmenys labiausiai patenkinti savo pajamomis Lietuvoje, o mažiausiai – Ukrainoje, 

tačiau apskritai vyresni nei 60 metų respondentai yra daug mažiau patenkinti savo finansine padėtimi, nei 

jaunesni. 

 

5 Namų ūkio pajamos vienam asmeniui. 
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Vertinant visų tyrimo dalyvių finansinio pasitenkinimo lygį, didžiausias jis buvo Lietuvoje, kur daugiau nei 20 proc. 

respondentų teigė, kad su dabartinėmis pajamomis gyvena patogiai, o mažiausias –  Šiaurės Makedonijoje ir 

Ukrainoje. Tai iš dalies gali būti susiję su tuo, kad Lietuvoje pajamos yra didžiausios, o Ukrainoje –  mažiausios. 

Šiaurės Makedonijoje jaunesnių nei 60 metų respondentų pajamos vidutiniškai siekė 374 eurus, o tai yra tik šiek 

tiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų pajamų vidurkio. 

 

 

3 pav. Subjektyviai suvokiama gerovė 

Kaip parodė 2 ir 3 skyriuje aptarta analizė, didesnes pajamas gaunantys namų ūkiai nėra labiau patenkinti savo 

finansine padėtimi, nei mažesnes pajamas gaunantys namų ūkiai. Atrodo, kad didesnę įtaką savo finansinės 

padėties vertinimui turi išsilavinimo lygis. Respondentai, turintys aukštąjį išsilavinimą, yra labiau patenkinti, nei 

žemesnio išsilavinimo asmenys. 

Nedarbas yra svarbus tik keliose tyrime dalyvavusiose šalyse, visų pirma Makedonijoje. Čia 12 proc. namų ūkių 

turi bedarbių šeimos narių ir šis rodiklis gerokai skiriasi nuo Vengrijos, kurioje bedarbių šeimos narių turi tik 2 

proc.6 Tokie duomenys atitinka nacionalinę statistiką, kurioje tendencijos panašios, nors kartais skaičiai šiek tiek 

didesni (pavyzdžiui, Eurostato duomenimis, 2021 m. rugsėjo mėn. nedarbo lygis Vengrijoje buvo 3,8 proc. 

Bulgarijoje – 5,5 proc., o Lietuvoje – 6,7 proc.). Palyginus nedideli nedarbo rodikliai atspindi darbo jėgos trūkumą 

daugelyje šalių posocialistiniuose regionuose, nepaisant pandemijos sukeltų ekonomikos sunkumų.  

 

6 Atkreipkite dėmesį, kad tyrime dalyvavusių bedarbių respondentų dalis nėra lygi nedarbo lygiui, nes nedarbo lygis 
matuojamas tarp aktyvių darbo rinkos dalyvių, o ne tarp visų gyventojų.  
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1 lentelė. Namų ūkių dalis, kuriuose yra bedarbių asmenų  

 
BG HU LT MK UKR 

 

Namų ūkyje yra bedarbių 4% 2% 6% 12% 6% 6% 

Dar vienas svarbus energetinio skurdo veiksnys – išsilavinimo lygis. Toliau pateikiamuose grafikuose parodyta, 

kokia respondentų dalis turi  pradinį, vidurinį bei aukštesnį išsilavinimą7.  

 

 

 

Ukraina išsiskiria labai aukštu tyrime dalyvavusių asmenų išsilavinimo lygiu (66 proc. turi aukštąjį išsilavinimą), 

Šiaurės Makedonijoje 47 proc. respondentai turėjo aukštąjį išsilavinimą, Bulgarijoje šis rodiklis siekė 43 proc. 

Abiejose šalyse jis gerokai viršijo šalies vidurkį. Tik Vengrijoje atliktoje apklausoje dalyvių išsilavinimo lygis yra 

 

7 Trijų pakopų skalė supaprastina išsilavinimo lygius kiekvienoje šalyje, kad būtų galima juos palyginti. 

2%

56%

43%

Bulgarija

Pradinį Vidurinį Aukštesnį

7%

55%

38%

Lietuva

основно средно високо

9%

45%

47%

Šiaurės Makedonija

основно средно високо

2%

33%

66%

Ukraina

основно средно високо
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žemesnis nei nacionalinis vidurkis ( ypač lyginant su Budapešto lygiu), o tai rodo, kad tyrime daugiausia dėmesio 

skirta žemesnio statuso miesto rajonams.  

Remiantis aptartais veiksniais buvo sudarytas penkių tiriamų šalių gyventojų socialinis profilis. 

 BG HU LT MK UKR 

Amžius 
Vidutinio 
amžiaus 

Vyresnis Jaunesnis Vyresnis Vyresnis 

Vaikai 
Daug vaikų Mažai vaikų Vidutinis vaikų 

skaičius 
Vidutinis vaikų 
skaičius 

Mažai vaikų 

Namų ūkio 
struktūra 

Didesnė šeima Didelė vienišų 
asmenų dalis 

Didelė vienišų 
asmenų dalis 

Vidutinė, bet 
daugiau vienišų 
asmenų nei 
šalies vidurkis 

Vidutinė, bet 
daugiau vienišų 
asmenų nei 
šalies vidurkis 

Subjektyvus 
pajamų 

vertinimas 

Vidutinės 
pajamos 

Vidutinės 
pajamos 

Mišrus pajamų 
pasiskirstymas 

Mažesnės 
pajamos 

Mažesnės 
pajamos 

Išsilavinimas 
Labai išsilavinę Mažiau 

išsilavinę 
Labai išsilavinę Labai išsilavinę Labai išsilavinę 

Sudėtinis 
profilis 

Aktyvūs 
gyventojai, 
gaunantys 
vidutines 
pajamas 

Vyresnio 
amžiaus, 
žemesnė 
vidurinioji klasė 

Mišri socialinė 
sudėtis 

Vyresnio 
amžiaus, 
išsilavinę, 
finansiškai 
pažeidžiami  

Vyresnio 
amžiaus, 
išsilavinę, 
finansiškai 
pažeidžiami 

2 lentelė. Penkių tiriamų šalių gyventojų socialinis profilis  
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1.5. Pastatai ir jų aplinka 

Nors rajonai, kuriuose įsikūrę tiriami pastatai, nėra analizuojami, remiantis apklausos rezultatais galima pateikti 

keletą bendrų pastabų. Pastebima, kad gyventojai, atsikraustę po 2015 m., dažniau jaunesni, labiau pasiturintys 

ir aukštesnio išsilavinimo, nei ankstesni gyventojai. Naujai atvykusių žmonių socialinės ir ekonominės 

charakteristikos rodo, kad visose tiriamose vietovėse naujakuriai formuoja stabilų rajoną, nepanašų į miesto 

lūšnyną. Gyventojų socialinės sudėties pokyčiai atitinka nacionalines tendencijas, nes visur jaunesni žmonės 

pasižymi aukštesniu išsilavinimu. Taip pat akivaizdus ir „privatizacijos efektas“ – jei dauguma buvusių gyventojų 

galėjo įsigyti būstus juos privatizavę už sąlyginai mažą kainą, tai naujakuriams butus reikėjo pirkti rinkos kaina.Tam 

jie turėjo gauti didesnes pajamas, nei vyresni gyventojai. 

Ištirtų pastatų būklė nevienoda, tačiau pakankamai prasta. Tai lemia atrankos metodas: bandomojo projekto 

partneriai pasirinko pastatus, kuriuose gyvena mažesnes pajamas gaunantys gyventojai ir kurių nuolatinė 

priežiūra dažnai yra sudėtinga, ir (arba) kurių energijos vartojimo efektyvumo parametrai yra prastesni nei 

vidutiniai. Nei viename iš tirtų pastatų nebuvo atlikta kapitalinė energijos efektyvumo renovacija.  

Tyrimui penkiose vietovėse buvo pasirinkti toliau nurodyti pastatų tipai. Nuotraukose pateiktos asociatyvios 

pastatų iliustracijos, ne konkretūs analizuoti pastatai. 

Burgasas, Bulgarija 

Bulgarijoje pagrindinis atrankos kriterijus buvo šildymo būdas. Apklausos atlikėjai analizavo pastatus, 

naudojančius ir nenaudojančius centralizuoto šildymo. Tirti pastatai išsidėstę trijuose rajonuose, nė vienas jų nėra 

prestižinis. 

Pagrindinės apklausos dalyvių charakteristikos

Duomenys rodo, kad amžius 
yra svarbus veiksnys, turintis 

įtakos vyresnio amžiaus 
respondentų finansinei 

padėčiai bei jų 
pažeidžiamumui

Nors namų ūkio dydis 
neretai lemia energetinį 

skurdą, apklausos dalyvių 
imtis neleidžia išsamiau 
ištirti daugiavaikių šeimų 
kategorijos. Namų ūkio 

dydis labiau atspindi bendrą 
energetinio skurdo pobūdį 
mieste, kuris orientuotas į 

vieno asmens ir (arba) vieno 
maitintojo namų ūkius

Nedarbo lygis visur yra 
palyginti žemas, todėl 

tyrime jis neturi ženklios 
įtakos energetiniam skurdui
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5 pav. Tipiniai daugiabučiai gyvenamieji namai Burgase, Bulgarijoje (pasirinktų tipų pastatų iliustracija). Šaltinis: 
ComAct. 
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Budapeštas, Vengrija 

Vengrijoje buvo tiriami trys pastatų tipai, būdingi Budapešto daugiabučiams:  

1. Namai, pastatyti iki Antrojo pasaulinio karo pagal tradicines statybos technologijas.  

2. XX a. šeštajame-šeštajame dešimtmetyje statyti pastatai iš plytų ir pramoniniu būdu sumūrytų blokų.  

3. Didžiausi gyvenamojo kvartalo pastatai, pastatyti XX a. 7-ajame dešimtmetyje iš surenkamų betono 

plokščių (angl.Large Panel System).  

Pastatai įsikūrę trijose atskirose Budapešto 3 rajono vietovėse. Nei vienas iš šių rajonų nelaikomas lūšnynu ar 

socialinės atskirties vieta, nors juose gyvena daug neturtingų gyventojų. Pastatai buvo atrinkti remiantis 

vadinamuoju „krizių žemėlapiu“, kurį turėjo tyrimą atliekanti komandai komanda. Jame, atsižvelgiant į keletą 

socialinių veiksnių (pavyzdžiui, nedarbo ar išsilavinimo lygį, komunalinių paslaugų dalį ir t. t.), pažymėti miesto 

daugiabučiai, kurių gyventojai patiria socialinį nepriteklių. Budapešte daugiabučių namų gyventojai, kurie sudarė 

50 proc. Vengrijos respondentų, dažniau gauna mažesnes pajamas, jų išsilavinimas žemesnio lygio. Šioje tiriamųjų 

grupėje buvo ir miesto pakrasčiuose pastatytų blokinių pastatų gyventojai, kuriems būdingas žemesnis socialinis 

ir ekonominis statusas. 
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6 pav. Tipiniai daugiabučiai gyvenamieji namai Budapešte, Vengrijoje (iliustracinės nuotraukos). Tradiciniai iki Antrojo 
pasaulinio karo statyti namai (viršuje), 1950-1960 m. statyba (viduryje), gyvenamųjų namų kvartalas, pastatytas 
naudojant betono plokščių technologijas (apačioje). Šaltinis: ComAct.  

Tauragė ir Kaišiadorys, Lietuva 

Lietuvoje pasirinkti pastatai: 

1. Mūriniai pastatai su centralizuotu šildymu 

2. Blokiniai pastatai su centralizuotu šildymu 

Abiejų tipų pastatai statyti socializmo laikais. Beveik visi pastatai prijungti prie centralizuoto šildymo sistemos, 

tačiau kai kurie būstai nuo jos atjungti ir naudoja individualų šildymą. Tyrimams pasirinkti du nedideli miestai 

(Tauragė ir Kaišiadorys), analizuoti pastatai įsikūrę skirtinguose rajonuose. Kaišiadoryse tyrimas apėmė įvairius 

daugiabučius gyvenamuosius namus, o Tauragėje – tik tuos, kurie dar nebuvo apšiltinti. Šios dvi pastatų 

kategorijos neturi išskirtinių bruožų nei socialiniu, nei techniniu ar energijos vartojimo efektyvumo požiūriu. Tai 

tipiniai daugiabučiai Lietuvos gyvenamieji namai. 



 
 

20 
 

 

 

7 pav. Tipiniai daugiabučiai gyvenamieji namai Tauragėje ir Kaišiadoryse, Lietuvoje (iliustracinės nuotraukos). Šaltinis: 
ComAct. 

Karpošo rajonas Skopjė mieste ir Kavadarcis, Šiaurės Makedonija 

Šiaurės Makedonijoje atrenkant pastatus buvo atsižvelgiama tik į statybos metus, todėl buvo sudarytos dvi 

kategorijos: 

1. Pastatai, pastatyti iki 1965 m. 

2. Pastatai, pastatyti 1965–1980 m.  

 

Antrosios kategorijos pastatuose buvo apgyvendinami mažas pajamas gaunantys gyventojai. Atrinkti pastatai 

įsikūrę dviejose savivaldybėse – Karpošo ir Kavadarci. Karpošas yra viena iš 10 sostinės Skopjė savivaldybių. 

Kavadarci – miestas, kuriame yra 118 daugiabučių gyvenamųjų namų, tiriami pastatai stovi skirtinguose 

rajonuose. Visa Karpošo savivaldybės teritorija prijungta prie centralizuoto šildymo, todėl namų savininkai gali 
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naudotis arba nesinaudoti centralizuotu šildymu. Kavadarci pastatai neturi centralizuoto šildymo galimybės, 

gyventojai turi pasirūpinti individualaus šildymo sistemomis.  

          

8 pav. Tipiniai daugiabučiai gyvenamieji namai Skopjė Karpošo rajone ir Kavadarci, Šiaurės Makedonijoje (iliustracinės 
nuotraukos). Šaltinis: ComAct. 

Odesa, Ukraina 

Ukrainoje tyrimas buvo atliktas Odesos mieste. Pasirinkti trys pagrindiniai pastatų tipai: 

1. 5 aukštų pastatai, statyti 1957–1985 m. (vadinamosios „chruščiovkės“) 

2. 9 aukštų pastatai, pastatyti iš surenkamų statybinių plokščių 

3. 16 aukštų pastatai (daugiaaukščiai).  
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Vertinant pagal socialinius rodiklius, Odesoje nėra lūšnynų rajonų, tačiau pastatai buvo atrinkti atsižvelgiant į tai, 

kad juose gyvenančių asmenų įsiskolinimų lygis yra didesnis nei vidutinis. Pastatai įsikūrę trijuose rajonuose: 

Kyivksy, Malinovsky ir Suvorovsky. 

   

 

9 pav. Tipiniai daugiabučiai gyvenamieji namai Odesoje, Ukrainoje (iliustracinės nuotraukos). 5 aukštų „chruščiovkės“ 
(viršuje), 9 aukštų skydiniai pastatai (viduryje), 16 aukštų daugiaaukščiai (apačioje). Šaltinis Wikimedia Commons.  

Apklausos rezultatai atspindi prielaidą, kad aukštesnio išsilavinimo ar  pajamų lygio gyventojai teikia pirmenybę 

tam tikriems pastatų tipams. Pavyzdžiui, Vengrijoje egzistuoja pastatų tipo prestižo hierarchija – tradiciniuose 

mūriniuose pastatuose gyvena labiau išsilavinę ir didesnes pajamas gaunantys respondentai. Šiaurės 

Makedonijoje tokia tendencija nebuvo nustatyta, o Ukrainoje situacija gana prieštaringa: daugiaaukščių (16 

aukštų pastatų) gyventojai labiau pasiturintys, tačiau didesnė dalis kitų dviejų tipų pastatuose gyvenančių asmenų 

turi aukštąjį išsilavinimą.  
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Kalbant apie pastato būklę, galima remtis tik subjektyviu vertinimu, kurį pateikė apklausos atlikėjai, nes nebuvo 

galimybės apklausą susieti su techniniu auditu. 10 paveiksle pateikiamas tyrėjų atliktas pastatų vertinimas. 

 

10 pav. Tyrėjų pateiktas pastatų būklės vertinimas  

Apklausos atlikėjai nelygino pastatų, esančių skirtingose valstybėse, vertino pastatus savo šalies kontekste. Todėl 

skaičiai parodo namų būklę, lyginant su analogiškais pastatais toje pačioje vietovėje. Kalbant apie pastatuose 

gyvenančių asmenų socialinę padėtį, matomas aiškus ryšys tarp respondento finansinės padėties ir pastatų 

būklės. Trijose šalyse: Bulgarijoje, Šiaurės Makedonijoje ir Lietuvoje, mažesnes pajamas gaunantys apklausos 

dalyviai dažniau gyvena pastatuose, kurių būklę apklausos atlikėjas vertina kaip nepatenkinamą.   

Kalbant apie būsto dydį, apklausos dalyvių imtis atrodo labai subalansuota, išsiskiria tik Bulgarija. Čia vidutinis 

būsto plotas yra 20–25 m2 didesnis, nei butų kitose keturiose šalyse.  
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11 pav. Vidutinis būsto dydis 

Taip pat buvo ištirtos pastatų šildymo sistemos. Tai labai svarbus energetinio skurdo veiksnys, turintis didelę įtaką 

šildymo kainai ir namų ūkio gebėjimui reguliuoti energijos vartojimą. Buvo analizuotas centralizuotas šildymas, 

kuris gali būti ekologiškas, nors ir nelankstus šildymo būdas. Dažnai jį sunku reguliuoti ir suskaičiuoti faktinį būsto 

naudojimą.  

Tyrimo metu nustatyti dideli skirtumai tarp šalių, kuriuos lėmė jau aptartos skirtingos imčių atrankos strategijos. 

Ukrainoje ir Lietuvoje didžioji dauguma namų ūkių gyvena pastatuose su centralizuotu šildymu, o Bulgarijoje tokią 

galimybę turi tik penktadalis respondentų. Vengrijos ir Makedonijos rezultatai tarpiniai. 

 

12 pav. Būstų dalis, naudojanti centralizuotą šildymą  
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Visose šalyse namų ūkiai galėjo arba vis dar gali atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos, net jei tai 

dominuojanti pastato šildymo forma. Bulgarijoje ir Lietuvoje tokia galimybe pasinaudojo 15–17 proc. tyrime 

dalyvavusių namų ūkių, kurie pasirinko alternatyvius šildymo šaltinius, įskaitant elektrą, šildymą oro 

kondicionieriumi ar net malkas. Tokios strategijos suteikia namų ūkiui didesnį lankstumą, tačiau daugeliu atvejų 

sukelia neigiamą poveikį aplinkai. 

Vertinant bendrą šildymo vaizdą kiekvienoje šalyje matome, kad namų ūkiai, kurie nesinaudoja centralizuotu 

šildymu kaip pagrindiniu šildymo šaltiniu, dažniausiai renkasi šildymą elektra arba oro kondicionieriumi. Toliau 

pateiktos diagramos rodo, kad abi šios galimybės yra įmanomos ir pageidaujamos pietinėse šalyse. 

 

 

Makedonijos daugiabučiai išsiskiria tuo, kad juose šildymui naudojama mediena ir anglis, kas retai sutinkama 

kitose valstybėse. Vengrijoje butai dažniau šildomi dujomis, todėl šioje šalyje paprasčiau rinktis individualius 

sprendimus.  

ES valstybėse narėse ir asocijuotosiose šalyse kuro naudojimas labai skiriasi. Pavyzdžiui, kietasis kuras (anglis ir 

biomasė) yra labiau paplitęs Vidurio ir Rytų Europoje, nei Vakarų Europoje. Išnagrinėjus atskiras šių regionų 

valstybes nares tampa aišku, kad kietojo kuro naudojimas kiekvienoje šalyje taip pat pasiskirstęs nevienodai. 

Bulgarija

Oro kondicionierius Centrinis šildymas

Individuali elektra Kita

Šiaurės Makedonija

Centrinis šildymas Individuali elektra

Viryklė Oro kondicionierius

Lietuva

Centrinis šildymas Centrinis šildymas

Kita

13 pav. Centralizuoto šildymo naudojimas penkiose tyrimo šalyse 

Ukraina

Centrinis šildymas Kita

Vengrija

Centrinis šildymas

Individualios dujų tiekimo sistemos

Kita
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Pastebima, kad tokia kuro rūšis labiau naudojama kaimo vietovėse ir priemiesčiuose, kur trūksta tiek modernių 

energetinių paslaugų, pavyzdžiui, dujų ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių, tiek ir energetikos infrastruktūros. 

Tyrimo fizinių charakteristikų analizė, padedanti suprasti, kokiuose daugiabučiuose pastatuose namų ūkiai 

suvartoja daugiau energijos, apibendrinta toliau pateiktoje lentelėje. 

3 lentelė. Tyrimo fizinių charakteristikų analizė 

 BG HU LT MK UKR 

Pasirinkti 
pastatų tipai 

Burgasas  

• Su 
centralizuotu 
šildymu 

• Be 
centralizuoto 
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• Iki II-ojo PK 
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1960 m. 
Plytiniai ir 
blokiniai  

• 1970 m. iš 
betono 
plokščių  

Neapšiltinti 

Kaišiadorys 
and Tauragė 

• Mūriniai 

• Blokiniai 
 
Neapšiltinti 

Karpošas 
(Skopjė) ir 
Kavadarcis 

• Statyti iki 
1965 m. 

• Statyti 1965–
1980 m. 

 
Neapšiltinti 

Odesa 

• 5 aukštų 
„chruščiovkės“ 

• 9 aukštų 
blokiniai 
pastatai  

• 16 aukštų 
daugiaaukščiai 
 
Neapšiltinti   

Pastatų būklė 
tyrėjų 

vertinimu 
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a 

Vidutinis 
būsto dydis 

71.5 m² 51.5 m² 48.7 m² 57.8 m² 55.4 m² 
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individualus (oro 
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elektra) 
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individualus 
(dujos) 

Centralizuotas 
šildymas ir 
individualus 
(centralizuotas 
dujinis) 

Centralizuotas 
šildymas ir 
individualus 
(oro 
kondicionierius

Dažniausiai 
centralizuotas 
šildymas 

Bendros pastabos

Energetinis skurdas daugiabučiuose namuose 
dažnai pasireiškia stabiliuose rajonuose, 
kuriuose gyvena įvairių socialinių grupių 

gyventojai

Regiono daugiabučių namų gyventojai naudoja 
įvairius šildymo būdus, įskaitant ir kietąjį kurą 
(pavyzdžiui, Šiaurės Makedonijoje kūrenamos 
malkos ir anglis), o tai labai skiriasi nuo Vakarų 

Europai būdingų šildymo šaltinių
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, elektra, 
kietasis kuras) 

 

2. Energetinis skurdas Vidurio ir Rytų Europos, NVS ir Balkanų 
valstybių daugiabučiuose pastatuose 

2.1. Kas yra energetinis skurdas? 

Energetinis skurdas nėra tas pats, kas skurdas, gaunant mažas pajamas. Nors pajamų sukeltas skurdas yra svarbus 

veiksnys, energetinis skurdas apibrėžiamas atskirai, jam būdingas platesnis kontekstas. Namų ūkiai gali patirti 

energetinį skurdą net ir tuomet, kai jų pajamos nėra labai mažos, vien dėl techninės pastato būklės. Pavyzdžiui, 

gyventojai gyvena blogai apšiltintuose didesniuose būstuose arba gali naudotis tik brangiais šildymo šaltiniais 

(tokiais kaip elektra).  

Europoje energetinį skurdą pirmiausia lemia mažų pajamų, didelių energijos kainų ir prastų pastato energetinių 

charakteristikų derinys  [1]. Tai nėra viena iš kitos kylančios energetinio skurdo priežastys, jos gali pasireikšti vienu 

metu. Be to, tam tikrose vietovėse energetinių paslaugų prieinamumas gali būti nepakankamas. 

Energetinį skurdą sunku apibrėžti – tai rodo naudojamų terminų įvairovė ir tarptautinių palyginimų skirtumai. 

Pastebima, kad didėjantis politikos formuotojų ir pilietinės visuomenės informuotumas apie energetinio skurdo 

poveikį ir bendros apibrėžties bei stebėsenos sistemos trūkumas lėmė, kad energetinio skurdo klausimas tapo 

prioritetiniu ES politinėje darbotvarkėje.  

2021 m. Europos Komisija įsteigė Energetinio skurdo konsultacinį centrą (angl. Energy Poverty Advisory Hub,  

EPAH)  [2], kurio tikslas – padėti mokslininkams ir politikos formuotojams nustatyti bendrą energetinio skurdo 

sampratą ir kurti efektyvias kovos su šiuo reiškiniu priemones. Pasak centro, „tinkamas šildymas, vėsinimas, 

apšvietimas ir energija prietaisams yra pagrindinės paslaugos, būtinos energiškai efektyviems būstams, 

užtikrinant tinkamą gyvenimo lygį, šiluminį komfortą ir piliečių sveikatą. Energetinį skurdą patiriantys namų ūkiai 

susiduria su nepakankamu šių esminių energetinių paslaugų lygiu“. Žemą paslaugų lygį gali lemti tiek finansinės 

ar techninės priežastys, tiek ir jų derinys. 

2022 m. pradžioje Europos Parlamento nariai pirmą kartą pasiūlė energetinio skurdo apibrėžimą, kurį būtų galima 

naudoti visoje ES  [3]: 

„Energetinį skurdą patiria deciliai mažiausių pajamų namų ūkiai, kurių išlaidos energijai du kartus viršija 

disponuojamųjų pajamų, atskaičius būsto išlaidas ir išlaidas energijai, santykio medianą.“ 

Kadangi energetinis skurdas yra daugialypis reiškinys, kurį galima įvertinti keliais būdais, egzistuoja daugybė jį 

kiekybiškai apibūdinančių rodiklių. ES Energetinio skurdo konsultacinis centras paskelbė gaires, kuriose pateikiami 

keturi pagrindiniai rodikliai, padedantys išmatuoti energetinį skurdą. Šie rodikliai nurodyti toliau [4]. 

• Nesugebėjimas palaikyti tinkamą šilumos lygį namuose (subjektyvus gyventojo vertinimas). 
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• Įsiskolinimai už energiją8. 

• Didelė išlaidų energijai dalis: namų ūkių išlaidos energijai du kartus viršija šalies vidurkį (2M). 

• Mažos absoliučios išlaidos energijai arba „paslėptas energetinis skurdas“ – namų ūkių išlaidos energijai 

yra mažesnės nei pusė nacionalinės medianos (M/2). 

Kaip matyti iš šio sąrašo, vieni rodikliai apibūdina nepakankamą komfortą būste (negalėjimas palaikyti tinkamą 

šilumos lygį namuose), kiti atspindi energijos įperkamumą, kuris pasireiškia įsiskolinimais už komunalines 

paslaugas arba neproporcingai didelėmis energijos išlaidomis, lyginant su namų ūkio pajamomis (2M). Skirtingi 

rodikliai atskleidžia atskirus reiškinius. Pagal 2M rodiklį daugiausia dėmesio skiriama namų ūkiams, kurie dėl mažų 

pajamų ir (arba) didelių išlaidų energijai turi išleisti pernelyg didelę dalį savo pajamų energijai, o pagal M/2 rodiklį 

galima nustatyti namų ūkius, kurie taupo energiją per mažai šildydamiesi. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pagal 

skirtingus rodiklius nustatomos atskiros tikslinės grupės: kai kurie rodikliai aktualesni miestuose, kiti – kaimo 

vietovėse. Taip pat vieni rodikliai būdingi vienišiems pensininkams, kiti – šeimoms, turinčioms vaikų. 

Anksčiau taip pat buvo bandoma nustatyti rodiklius, kurie tinkamai atspindėtų problemos esmę, pavyzdžiui, mažų 

pajamų ir didelių išlaidų rodiklis (angl. Low Income High Cost, LIHC), tačiau jį pakankamai sudėtinga išmatuoti. 9  

Pagrindinė problema tokiu atveju – pateikti pakankamai sudėtingą apibrėžtį ir kartu turėti tinkamų duomenų, kad 

būtų galima ją naudoti. Pavyzdžiui, tiek būsto komforto, tiek energijos įperkamumo aspektą gerai atspindi LIHC 

metodas, kuriame naudojami tokie rodikliai kaip namų ūkio pajamos, likusios sumokėjus sąskaitas už energiją, 

taip pat energijos kiekis, reikalingas butui šildyti. Tačiau šiam metodui reikia labai daug duomenų, todėl jis retai 

taikomas praktikoje.  

Nors daugumoje Europos valstybių nėra oficialių nacionalinių energetinio skurdo apibrėžčių, tačiau yra statistinių 

duomenų, pagrįstų aptartais pirminiais rodikliais.  

13 pav. pavaizduoti statistiniai duomenys, kurie padeda palyginti situaciją tiriamosiose šalyse. 

 

8 Šie du rodikliai lyginamuoju metodu vertinami pagal Europos Sąjungos pajamų ir gyvenimo sąlygų statistiką (EU 

SILC).   

9 Mažų pajamų ir didelių išlaidų rodiklis skaičiuojamas taip: namų ūkis laikomas patiriančiu energetinį skurdą kai: 1) jo 

būtinosios išlaidos kurui yra didesnės už nacionalinę medianą (pagal pastato tipą, buto dydį ir namų ūkio sudėtį); 2) 

jei jis išleistų šildymui reikiamą sumą, jo likusios pajamos būtų mažesnės už oficialią skurdo ribą. 
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13 pav. Energetinio skurdo rodikliai projekto šalyse10 

Energetinio skurdo atotrūkis Europoje  

Nors Europos ekonominė integracija žadėjo, kad naujosios valstybės narės susilygins su senosiomis, ES viduje vis 

dar esama ženklių skirtumų tarp Vakarų-Šiaurės ir Pietų-Rytų Europos dalių energijos kainų, namų ūkių pajamų ir 

pastatų bei prietaisų energinio efektyvumo. Pastebima nemažai ekonominių, istorinių ir politinių priežasčių, 

kurios lemia didelius skirtumus tarp valstybių narių namų ūkių patiriamo energetinio skurdo lygio. 14 paveiksle 

parodytas geografinis pasiskirstymas – kaip skirtingos šalys visoje Europoje sugeba šildyti būstus.11  

 

10 Duomenys apie namų ūkius, kurie negali palaikyti pakankamo šilumos lygio namuose Bulgarijoje, Vengrijoje ir 

Lietuvoje, paimti iš naujausių Eurostato duomenų 

(https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes01&lang=en); kita informacija –  iš Energetinio 

skurdo konsultacinio centro (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1 ). 

Naujausi duomenys apie Šiaurės Makedoniją ir Ukrainą paimti iš neseniai Energetikos bendrijos paskelbto tyrimo [6]. 
11 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1  
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14 pav. Geografinis namų ūkių, kurie negali pakankamai šildyti būstų, pasiskirstymas Europoje  

Vis dėlto per pastarąjį dešimtmetį įvyko pokyčių: Vakarų Europos šalyse energetinis skurdas sumažėjo, o Vidurio 

Europoje – dar ryškiau išaugo [6]. 15 pav. parodyta namų ūkių, negalinčių išlaikyti šilto būsto žiemą, pokyčių 

tendencija Vidurio ir Rytų Europos regione bei vidutiniai rodikliai 27 ES šalyse. 
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15 pav.  Namų ūkiai, negalintys pakankamai šildyti būstų žiemą pietryčių Europos regione 2011–2020 m. 

Kyla klausimas, kokie veiksniai lemia tokius energetinio skurdo skirtumus Europoje? Kaip nurodyta projekto 

„ComAct“ ataskaitoje D1.1  [1], svarbiausios didesnio energijos nepritekliaus priežastys VRE, NVS ir Balkanų 

regionuose yra mažesnės pajamos bei prastesnė pastatų fondo būklė. Prie to taip pat prisideda neefektyvus kuro 

naudojimas, socialinis ir ekonominis privatizavimo poveikis, nesubalansuota politika, pavyzdžiui, per maža dalis 

namų ūkių gauna paramą būsto išlaikymui. Įdomu tai, kad energetinio skurdo atotrūkis egzistuoja nepaisant 

mažesnių energijos kainų posocialistiniuose ir posovietiniuose regionuose. 

Energetinio skurdo lygio skirtumai pagal imties rodiklius 

Projekto „ComAct“ apklausos tikslas – nustatyti pagrindinius energetinio skurdo veiksnius. Tam pirmiausia reikėjo 

išskirti energetinį skurdą patiriančius namų ūkius ir apibrėžti galimų rodiklių, kuriuos galima apskaičiuoti remiantis 

apklausos duomenimis, sąrašą. Tokie rodikliai yra:12  

1. Negalėjimas žiemą pakankamai šildyti būsto. Tai visuotinai pripažintas pirminis energetinio skurdo 

rodiklis, apibūdinamas subjektyviu vertinimu (kaip žmonės jaučiasi galėdami arba negalėdami šildyti savo 

būsto) ir įperkamumo parametru, parodančiu respondentų finansines galimybes.  

 

12 Vienas dažniausių energetinio skurdo rodiklių – kai namų ūkiai vėluoja sumokėti sąskaitas už komunalines paslaugas. 

Tačiau mūsų tyrime šis rodiklis nebuvo reikšmingas. 
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2. Negalėjimas vasarą palaikyti namuose komfortišką vėsą. Dėl intensyvėjančios klimato kaitos karščio 

bangos vis dažniau kelia pavojų žmonių sveikatai, todėl didesnę svarbą įgauna būsto vėsinimas.  

3. Namų ūkių išlaidos energijai viršija 15 proc. pajamų. Šis rodiklis panašus į anksčiau aprašytą 2M rodiklį, 

tačiau, kadangi nėra tikslios informacijos apie energijos ir pajamų santykio medianą tiriamuosiuose 

miestuose, buvo nustatyta bendra riba, artima daugumos Europos valstybių medianai.  

4. Energijos sąnaudų ir pajamų santykis. Šis rodiklis neparodo, ar namų ūkis patiria energetinį skurdą, tačiau 

padeda įvertinti, kokio masto įperkamumo problema kyla namų ūkiui. 

Kadangi apklausa nėra reprezentatyvi statistine prasme, ji neatskleidžia tikslių energetinio skurdo rodiklių 

tiriamųjų šalių daugiabučiuose namuose. Be to, kadangi kiekvienoje valstybėje atranka buvo vykdoma pagal 

skirtingus kriterijus (priklausomai nuo gyventojų duomenų prieinamumo), skaičiai nebūtinai parodo tyrime 

dalyvavusių valstybių energetinio skurdo skirtumus. Užuot pateikus išvadas apie energetinio skurdo lygį ištirtose 

vietovėse, šiame vadove siekiama atskleisti energetinio skurdo priežastis ir ypatumus kiekvienoje šalyje, lyginant 

skirtingas grupes kiekvienoje imtyje, o ne pačias imtis tarpusavyje. Priklausomai nuo to, kuris rodiklis naudojamas, 

energetinį skurdą patiriančių namų ūkių dalis skiriasi. Tačiau itin aukšti dviejų komforto rodiklių duomenys 

Ukrainoje (žr. 16 pav.) rodo, kad Odesoje egzistuoja itin didelė energetinio skurdo problema, kurią patiria 

ištirtuose pastatuose gyvenančios gyventojų grupės.  

16 paveiksle parodytas energetinio skurdo lygis penkiose tiriamosiose vietovėse (pagal apklausos rezultatus). 

 

16 pav. Energetinio skurdo lygis penkiose tiriamosiose vietovėse (pagal apklausos rezultatus). 

Duomenys taip pat atskleidžia, kad gyventojų subjektyvus šiluminis diskomfortas visur yra didesnis, nei rodo 

energetinio skurdo rodiklis (namų ūkių dalis, išleidžianti energijai daugiau kaip 15 proc. savo pajamų). Be to, 

remiantis nacionaliniais duomenimis, kartais sunkiau palaikyti komfortišką vėsą namuose vasarą nei pakankamai 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bulgarija Vengrija Lietuva Šiaurės
Makedonija

Ukraina Viso

Pasirinkti energetinio skurdo rodikliai

Negalėjimas žiemą tinkamai šildyti būstą Negalėjimas vasarą palaikyti komfortiškos vėsos būste

Energijos sąnaudos viršija 15 % Vidutinė energijos sąnaudų dalis pajamose



 
 

33 
 

šiltą būstą žiemą. Ypač tai pastebima Vengrijoje ir Lietuvoje, kur oro kondicionavimas nėra labai paplitęs, ypač 

tarp mažas pajamas gaunančių gyventojų. 

 

Pateikti pavyzdžiai rodo, kad tik nedaugelis namų ūkių gali būti laikomi patiriančiais energetinį skurdą visais 

skirtingais aspektais. Dauguma jų patiria vienos rūšies poveikį. Tai galima paaiškinti skirtingomis namų ūkių 

strategijomis: vieni primygtinai siekia sumažinti komunalinių paslaugų išlaidas (sąskaitoms už energiją išleidžia 

mažesnę pajamų dalį), todėl aukoja šiluminį komfortą ir per mažai šildo savo būstą. Be to, gali skirtis pastatų 

techninės charakteristikos: kai kurie namų ūkiai turi pakankamai pajamų komunalinėms paslaugoms apmokėti, 

tačiau negali pasiekti reikiamo šilumos lygio dėl prastų pastato energinių parametrų ir nereguliuojamos 

centralizuoto šildymo sistemos. 

19 paveiksle parodyta namų ūkių, kurių būstas nepakankamai šildomas, dalis. Analizė pagrįsta dviem klausimais: 

pirmuoju atveju respondentų buvo klausiama apie temperatūrą gyvenamajame kambaryje žiemą, antruoju – ar 

visi kambariai (išskyrus vonios kambarius, drabužines ir pan.) yra šildomi žiemą. 
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19 pav. Nešildomų patalpų dalis, matuojama dviem būdais 

20 paveiksle nurodyta dalis namų ūkių, kurie turėjo apriboti savo išlaidas pagrindinėms prekėms (pvz., maistui, 

vaistams ir pan.), kad galėtų laiku sumokėti komunalinių paslaugų sąskaitas. Šį rodiklį galima interpretuoti kaip 

įperkamumą, pagrįstą pačių respondentų įsivertinimu. 

 

20 pav. Namų ūkių, kurie turi apriboti išlaidas pagrindinėms prekėms, dalis 
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2.2. Energetinį skurdą lemiantys veiksniai: pažeidžiami namų ūkiai ir rizikos 
faktoriai 

Vienas iš svarbiausių tyrimo tikslų buvo atskleisti esminius energetinio skurdo veiksnius. Analizė gali padėti 

nustatyti socialines grupes ir pastatų tipus, kuriuose gyvenantiems asmenims didžiausia rizika patirti energetinį 

skurdą. Taip pat galime sužinoti energetinio skurdo priežastis – ar jį lemia pajamų trūkumas, bloga fizinė pastatų 

būklė, šildymo problemos, galbūt – specifiniai namų ūkių demografiniai rodikliai.  

Literatūroje pabrėžiama, kad energetinis skurdas gali turėti daug priežasčių ir paveikti įvairias žmonių grupes. 

Pagrindinės išvados

Energetinio skurdo 
nepritekliaus rodikliai apskritai 
(taip pat ir mūsų tyrime) susiję 
su įvairių tipų pažeidžiamomis 

grupėmis. Vieni pabrėžia 
finansines energetinio skurdo 

pasekmes, kiti – technines 
problemas, dėl kurių būstuose 
negalima užtikrinti pakankamo 

šiluminio komforto.

Kadangi energetinio skurdo 
rodikliai orientuoti į skirtingas 

tikslines grupes, politiniai 
sprendimai taip pat gali būti 
nevienodi – tikslinga atlikti 

vietinius tyrimus, kurie 
atskleistų įvairius energetinio 

skurdo aspektus.

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad 
Ukrainos gyventojai – bent jau 
Odesoje – patiria daug didesnį 
energetinį skurdą nei kitų šalių 

gyventojai.



 
 

36 
 

 

21 pav. Energetinio skurdo veiksniai ir pagrindiniai rodikliai. Šaltinis: 2015 m. tyrimas [5]  

Tyrimo metu analizavome toliau nurodytų veiksnių poveikį energetiniam skurdui. 

• Socialiniai veiksniai: 

 Finansinė situacija 

 Amžius 

 Namų ūkio struktūra, vaikų skaičius 

• Fiziniai veiksniai: 

 Šildymo priemonės 

 Pastato charakteristika 

 Būsto dydis 

Dėl metodinių priežasčių kaip rodiklį, leidžiantį palyginti įvairių veiksnių poveikį, pasirinkome energijos sąnaudų 

ir pajamų santykį13, nors tai nėra tobuliausias energetinio skurdo rodiklis. Pastebėta, kad penkiose tiriamose 

 

13 Turėdami tokio dydžio imtį, galėtume regresijos metodu analizuoti įvairių nepriklausomų kintamųjų sudėtinį poveikį, 
kai priklausomas kintamasis yra nuolatinis, t. y. energijos sąnaudų ir pajamų santykis. Kiti rodikliai yra dvimačiai, todėl 
juos galima analizuoti tik dvimatėse arba trimatėse kryžminėse lentelėse, kurios leidžia palyginti dviejų nepriklausomų 
kintamųjų poveikį. 
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šalyse yra tam tikrų bendrų dėsningumų (pvz., pajamos ar amžius), tačiau kai kurių veiksnių negalima palyginti 

dėl skirtingų imčių (pvz., šildymo tipai) arba jie turi būti vertinami konkrečios šalies kontekste. 

Toliau šiame skyriuje nurodyti pagrindiniai energetinio skurdo rizikos veiksniai kiekvienoje šalyje ir siūlomos 

galimos kovos su energetiniu skurdu priemonės. 

Finansiniai energetinio skurdo aspektai 

Kaip ir ankstesni tyrimai (pvz., PSO, 2022 m.), mūsų duomenys rodo, kad svarbiausia energetinio skurdo priežastis 

yra mažos pajamos. Matomas aiškus ryšys su įperkamumo problema: visose šalyse mažos pajamos reiškia, kad 

namų ūkis išleidžia nemažą dalį savo pajamų energijai. Be to, kaip rodo toliau pateikta analizė, mažos pajamos 

lemia tam tikrų socialinių grupių pažeidžiamumą. Iš 22 pav. aišku – kuo didesnės namų ūkio pajamos, tuo mažesnė 

dalis išleidžiama energijai. 

 

22 pav. Energijos sąnaudų/pajamų santykis ir namų ūkio pajamos  

Komfortas (galimybė šildyti ar vėsinti namus) mažiau priklauso nuo pajamų. Tai iš dalies galima paaiškinti tuo, kad 

mes taikėme subjektyviai vertinamus komforto rodiklius, o subjektyvus diskomforto jausmas gali neatitikti realios 

finansinės padėties. Kita vertus, šiluminiam komfortui didesnę įtaką gali turėti ir techniniai parametrai, pavyzdžiui, 

pastato energinis efektyvumas yra labai žemas. 
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Toliau pateikiami grafikai14 parodo vidutines pajamas ir energetinį skurdą patiriančių namų ūkių pajamas (vienam 

asmeniui) pagal įvairius rodiklius. Matome skirtumą tarp rodiklių, paremtų komfortu ir įperkamumu: namų ūkiai, 

patiriantys energetinį skurdą, nes jiems sudėtinga įpirkti energiją, gauna gerokai mažesnes pajamas. Kai kuriais 

atvejais pajamos dvigubai mažesnės už vidurkį, tačiau Lietuvoje asmenų, kurie daugiau kaip 15 proc. savo pajamų 

išleidžia energijos išlaidoms, pajamos vienam asmeniui sudaro tik trečdalį vidutinių pajamų. 

   

 

14 Nurodomos grynosios pajamos vienam asmeniui. 
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Ne toks subjektyvus šiluminio komforto rodiklis yra gyvenamojo kambario temperatūra žiemą. Tyrimo 

duomenimis, keturiose iš penkių šalių gyventojų, kurie nepakankamai šildo savo butą, pajamos yra mažesnės nei 

asmenų, kurie neriboja energijos šildymui.  

Mūsų gauti rezultatai rodo, kad mažos pajamos yra bendriausia energetinio skurdo priežastis. Tačiau, norint rasti 

veiksmingiausias kovos su šiuo reiškiniu priemones, verta pažvelgti į kitas energetinio skurdo priežastis, taip pat į 

tikslines grupes, kurios išryškėja dėl pajamų ir kitų veiksnių sąveikos. 

Pažeidžiamiausia grupė – vyresnio amžiaus moterys 

Mūsų apklausa atskleidžia, kad didžiausią energetinio skurdo poveikį patiria vyresnio amžiaus žmonės, ypač 

vieniši pensininkai. Tai labiausiai pastebima vertinant energijos įperkamumą (daugiau kaip 15 proc. pajamų 

išleidžiama energijai). Trijose šalyse (Bulgarijoje, Vengrijoje ir Šiaurės Makedonijoje) vyresnio amžiaus žmonės 

gerokai dažniau negali užtikrinti tinkamos temperatūros savo namuose. Visose šalyse pastebimas nevienodas 

dviejų amžiaus grupių šiluminio komforto vertinimas, tačiau Ukrainoje ir Lietuvoje šis skirtumas statistiškai 

nereikšmingas. 
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Kodėl vyresnio amžiaus žmonės patiria didesnį energetinį skurdą? Iš dalies taip yra todėl, kad pensijos yra gerokai 

mažesnės pajamos visur, išskyrus Ukrainą, kur mūsų duomenys nerodo didelio pajamų skirtumo tarp amžiaus 

grupių. Tačiau Ukraina yra viena iš dviejų tyrime dalyvavusių valstybių, kur vyresnio ir jaunesnio amžiaus 

gyventojų namų ūkių šiluminis komfortas ženkliai skiriasi.  

Kita vertus, amžius yra reikšmingas energetinio skurdo veiksnys, net ir pašalinus pajamų rodiklį. Tai rodo, kad yra 

papildomų nefinansinių priežasčių.  

Vyresni nei 60 metų respondentai visose projekto „ComAct“ šalyse dažniau gyvena vieni ir (arba) proporcingai 

didesniuose būstuose nei jaunesni apklausos dalyviai. Mūsų analizė rodo, kad tokie veiksniai kaip mažos pajamos, 

gyvenimas po vieną ir vyresnis amžius turi įtakos energijos įperkamumui, nors jie ir nepriklauso vienas nuo kito. 

Tai reiškia, kad kai asmuo gyvena vienas, energetinio skurdo rizika didėja ne tik pensininkams, bet ir jaunesniems 

žmonėms. Duomenys atskleidžia, kad tiek vyresnio amžiaus, tiek ir vienišų gyventojų pažeidžiamumą lemia 

santykinai didelis vienam asmeniui tenkantis gyvenamasis plotas, nes tai reiškia, kad iš vienos pensijos ar darbo 

užmokesčio tenka daugiau ploto šildyti, apšviesti ir pan. Visose tyrimo šalyse plotas vienam asmeniui yra 

patikimas energetinio skurdo rodiklis, ypač kai kalbama apie energijos įperkamumą. 

Trijose šalyse: Vengrijoje, Šiaurės Makedonijoje ir Ukrainoje, vyresnio amžiaus respondentai taip pat dažniau 

gyvena prastesnės techninės būklės pastatuose, o tai didina tikimybę patirti energetinį skurdą. 

25 paveiksle pavaizduoti pagrindiniai energetinio skurdo veiksniai, dėl kurių (vieniši) pensininkai, remiantis 

apklausos rezultatais, yra pažeidžiamiausia grupė. 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Neįmanoma tinkamai šildyti būsto

Energijai išleidžiama daugiau nei
15 %

Energetinis skurdas pagal amžiaus grupes 
(Ukraina)

Daugiau nei 60 Mažiau nei 60

24 pav. Energetinis skurdas kiekvienoje šalyje pagal amžiaus grupes   
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25 pav. Pagrindiniai energetinio skurdo veiksniai, dėl kurių labiausiai nukenčia (vieniši) pensininkai  

Įdomu, kad didžiausias pajamų skirtumas tarp vyresnio ir jaunesnio amžiaus asmenų namų ūkių yra Lietuvoje, 

tačiau tai nekeičia energetinio skurdo rodiklių. Amžius neturi reikšmės, kai kalbama apie negalėjimą išlaikyti būsto 

pakankamai šilto žiemą ar vėsaus vasarą: vyresnio amžiaus žmonėms sunkiau įpirkti energiją tik tuo atveju, jei jie 

gauna mažesnes pajamas. Didesnes pajamas gaunantiems asmenims amžiaus poveikis nesvarbus. 

Bulgarijoje ir Šiaurės Makedonijoje šilumos komfortas vasarą yra didesnė problema vyresnio amžiaus žmonėms, 

nepriklausomai nuo jų socialinio statuso. Vyresniems gyventojams energetinis skurdas, kai būstas negali būti 

pakankamai vėsinamas, gresia gerokai dažniau, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų dydžio.  Tai gali būti susiję 

su Viduržemio jūros klimatu.15  

 

15 Papildomas aspektas, kurį nurodo vietos šaltiniai, gali būti tai, kad Šiaurės Makedonijoje oro kondicionieriai labai 
brangūs, lyginant su pensijomis, be to, jie nepopuliarūs tarp vyresnio amžiaus žmonių. 
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26 pav. Respondentų, negalinčių užtikrinti pakankamo būsto vėsinimo vasarą, dalis pagal amžiaus grupes 

 

27 pav. Namų ūkių, naudojančių kondicionierius būstų vėsinimui, dalis  

Energetinio skurdo lygis tarp vienišų pensininkų labai skiriasi priklausomai nuo lyties. Visose tiriamose valstybėse 

85 proc. vienišų moterų pensininkių patiria energetinį skurdą, Vengrijoje ir Ukrainoje šis rodiklis siekia 94 proc. 

Bendrai tyrime dalyvavo apie 65 proc. moterų. 
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28 pav. Moterų dalis tarp vienišų vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių energetinį skurdą 

Šeimos su vaikais įprastai laikomos rizikos grupe, kuriai gresia energetinis skurdas  [6], tačiau tyrimas atskleidė, 

kad vaikų turėjimas savaime nėra rizikos veiksnys asmenims, gyvenantiems daugiabučiuose namuose. Priežastis 

gali slypėti tyrimo dalyvių atrankoje, nes dauguma respondentų šeimų turi tik vieną ar du vaikus. Šeimų su vaikais 

rizika galėtų atrodyti didesnė, jei tyrime dalyvautų daugiau šeimų, turinčių tris ar daugiau vaikų. Miestų 

daugiabučiuose namuose gyvenantys asmenys dažniausiai turi mažiau vaikų nei mažesnių gyvenviečių gyventojai 

(žr. [7], [8]). Lyginant tyrime dalyvavusias šalis, galima teigti, kad vieno ar dviejų vaikų turėjimas daugiabučiuose 

namuose gyvenantiems asmenims nebūtinai yra energetinio skurdo rizikos veiksnys.  

Fizinės savybės  

Šildymo sistema 

Nors šildymo būdo įtaka energetiniam skurdui atrodo silpnesnė nei pajamos ir amžius, verta pažymėti, kad 

skirtingi šildymo šaltiniai gali turėti įtakos komforto lygiui ir (arba) šildymo įperkamumui. Tyrimo metu paaiškėjo, 

kad šildymo sistemos poveikis labai priklauso nuo vietos konteksto.  

Budapešte (Vengrija) centralizuotas šildymas pasižymi geresniais komforto rodikliais. Tai mažina energetinio 

skurdo lygį, tačiau sukelia įperkamumo problemų. Jei kryžminiu būdu patikrinsime vartojimo ir šildymo tipo 

kontrolės poveikį, pamatysime, kad centralizuotas šildymas gali būti labai naudingas, tačiau ir sukelti problemų, 

priklausomai nuo to, ar namų ūkiai gali reguliuoti savo vartojimą. Tarp centralizuotu šildymu besinaudojančių 

asmenų, savo būsto pakankamai šildyti negali didžiausia dalis respondentų, kurie negali individualiai kontroliuoti 

energijos vartojimo (37 proc.). Tačiau tarp asmenų, kurie naudojasi centralizuotu šildymu, bet gali kontroliuoti 

savo vartojimą, ji yra mažiausia ir sudaro tik 2,2 proc. Dujinio šildymo vartotojų dalis, negalinti pakankamai šildyti 

savo būsto, patenka tarp šių dviejų verčių ir siekia 28 proc. 

85%

15%

Moterų dalis tarp vienišų vyresnio amžiaus 
žmonių, patiriančių energetinį skurdą (visa 

imtis)

Moterys Vyrai



 
 

46 
 

 

29 pav. Respondentų, negalinčių pakankamai šildyti savo būstų, dalis pagal šildymo rūšį (Vengrija) 

Įdomu tai, kad galimybė kontroliuoti vartojimą pati savaime neturi įtakos energijos įperkamumui. Egzistuoja 

centralizuoto šildymo poveikio koreliacija, tačiau vartotojai, kurie patys reguliuoja vartojimą, ženkliai nesumažina 

energijos sąskaitų. Reikia nepamiršti, kad Vengrijos tyrime (kaip ir kitose šalyse) buvo apklausti neapšiltintų 

pastatų gyventojai. Tokiais atvejais centralizuoto šildymo vartojimo kontrolė greičiau padeda gyventojams 

pagerinti komforto lygį, o ne sumažinti išlaidas energijai, ir tai pastebima atitinkamuose energetinio skurdo 

rodikliuose. 

Burgase (Bulgarija) šildymo būdas turi didelę įtaką dviem komforto rodikliams. Oro kondicionieriai sunaudoja 

mažiau energijos, elektrinis šildymas suteikia prastesnį šiluminį komfortą, o centralizuoto šildymo rodikliai siekia 

kitų šildymo būdų vidurkį. Kalbant apie įperkamumą, oro kondicionierių naudotojų padėtis atrodo geresnė – tarp 

jų tik 7 proc. namų ūkių patiria pernelyg dideles išlaidas energijai (viršijančias 15 proc. pajamų), lyginant su 18–

19 proc. asmenų, naudojančių kitus šildymo būdus. 
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30 pav. Energetinis skurdas pagal šildymo rūšį (Bulgarija)  

Šiaurės Makedonijos Kavadarci mieste dažniausiai šildymui naudojamos krosnys ir kietasis kuras. Šiame mieste 

praktiškai niekas nesinaudoja centralizuotu šildymu, o kietojo kuro alternatyva yra individualus šildymas elektra. 

Elektrinių prietaisų naudojimas sukelia didesnį energetinį skurdą nei krosnių kūrenimas (atitinkamai 87 proc. ir 

71 proc.), nes tokie prietaisai trumpiau išlaiko šilumą namuose, tačiau juos paprasčiau įpirkti. Krosnimis šildantys 

namus gyventojai energijai išleidžia 25 proc. savo pajamų, tarp elektriniu šildymu besinaudojančių gyventojų šis 

rodiklis siekia tik 6 proc. Kavadarcio mieste nenustatytas žymesnis pajamų skirtumas tarp naudojančių kietąjį kurą 

ir individualų elektrinį šildymą.  

Karpoše, kuris laikomas aukštesnio lygio Skopjė rajonu, palyginome centralizuotą šildymą ir individualų elektrinį 

šildymą. Paaiškėjo, kad centralizuotas šildymas yra daug efektyvesnis, nors ir šiek tiek brangesnis. Nei vienas 

centralizuoto šildymo naudotojas nepasakė, kad žiemą kyla problemų dėl buto šildymo, tačiau 24 proc. asmenų, 

kurie butų šildymui naudoja elektrą, mano, kad jų namai nepakankamai šilti. Įdomu tai, kad šildymo sistema šioje 

vietovėje neturi įtakos energijos įperkamumui: abi grupės energijai išleidžia apie 10 proc. savo pajamų.  

Kaip parodyta 31 paveiksle, palyginus dvi tyrimo vietas Šiaurės Makedonijoje matome, kad abi energijos 

nepritekliaus dimensijos ne visada atskleidžia skirtingus dėsningumus. Respondentų jaučiamas šilumos komfortas 

Karpošo rajone yra gerokai aukštesnis nei Kavadarcio rajone. Pirmajame rajone 4 proc. ir 13 proc. respondentų 

teigė, kad žiemą namuose negali išlaikyti tinkamos šilumos, o vasarą – vėsos, Kavadarci rajone šie skaičiai yra 

atitinkamai 72 proc. ir 74 proc. Energijos įperkamumas abiejose vietovėse beveik vienodas, nors vidutinės 

respondentų pajamos Karpošo vietovėje yra 30 proc. didesnės nei Kavadarci. 
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31 pav. Energetinis skurdas Karpoše ir Kavadarci (Šiaurės Makedonija) pagal tris parametrus 

Lyginant su centralizuotu šildymu, tiek krosninis, tiek individualus elektrinis šildymas yra labai neefektyvūs ir kelia 

didesnį energetinį skurdą. Akivaizdu, kad nors tyrime Šiaurės Makedonijoje dalyvavę namų ūkiai gali kontroliuoti 

energijos suvartojimą, tai jiems nepadeda sumažinti energetinio skurdo. 
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32 pav. Reguliuojami ir nereguliuojami šildymo šaltiniai Šiaurės Makedonijoje 

Lietuvoje surinkti duomenys neatskleidė jokio tiesioginio ryšio tarp naudojamos šildymo sistemos ir energetinio 

skurdo. Galimybė kontroliuoti šildymo vartojimą neturi įtakos energetiniam skurdui: namų ūkiai, kurie patys 

reguliuoja savo būsto šildymą, taip pat susiduria su situacija, kai žiemą namuose per šalta arba, kad energijos 

kaina per didelė, kaip ir tie, kurie šildymo nereguliuoja. Centralizuoto šildymo poveikis tinkamo šilumos lygio 

palaikymui būstuose buvo analizuojamas tik Tauragėje. Tačiau duomenys neparodė jokio reikšmingo ryšio tarp 

šių dviejų veiksnių. Kaišiadoryse, kur visi namų ūkiai yra prijungti prie centralizuoto šildymo sistemos, labai mažai 

asmenų patiria energetinį skurdą, tačiau tai galima paaiškinti tuo, kad šiame mieste respondentų vidutinės 

pajamos yra gerokai didesnės nei Tauragėje. 

Duomenys, surinkti Tauragėje parodė, kad pastato tipas turi įtakos šiluminiam komfortui vasaros metu. Daugiau 

nei pusė mūrinių pastatų gyventojų nurodė, kad jiems sunku palaikyti komfortišką vėsą namuose, tačiau taip 

mano tik viena trečioji šeimų, gyvenančių skydiniuose pastatuose. Reikšmingo pajamų skirtumo tarp skirtingų 

tipų pastatų gyventojų nėra, o tai rodo, kad būtent statybos būdas, o ne gyventojų socialinės ir ekonominės 

padėties skirtumai, turi daugiau įtakos energetiniam skurdui. 
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33 pav. Asmenų dalis, kurie negali išlaikyti vėsių namų vasarą dviejų tipų pastatuose Tauragėje (Lietuva)  

Vertinant komforto požiūriu, beveik visi respondentai, gyvenantys Odesoje (Ukraina), patiria energetinį skurdą. 

Tačiau įpirkti energiją centralizuoto šildymo vartotojams yra sunkiau, nei asmenims, naudojantiems kitus šildymo 

šaltinius. Net 60 proc. respondentų – centralizuoto šildymo vartotojų, šildymui išleidžia gerokai daugiau nei 15 

proc. savo pajamų; asmenys, naudojantys kitus šildymo šaltinius, energijai skiria apie 15 proc. pajamų. 

 

34 pav. Asmenų dalis, kurių energijos sąnaudų ir pajamų santykis yra didesnis nei 15 proc. (Odesa, Ukraina) 

Nors manoma, kad šildymo vartojimo kontrolė turi didelę įtaką energetinio skurdo valdymui, mūsų duomenys tai 

patvirtina tik iš dalies. Kontroliuojamas šildymas nesusijęs su mažesniais energetinio skurdo rodikliais, nes jis 

dažniau siejamas su brangesniais šildymo šaltiniais. Tačiau kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, Vengrijoje ir Šiaurės 

Makedonijoje, galimybė kontroliuoti šilumos lygį lėmė mažesnius energetinio skurdo rodiklius.   

Apklausoje buvo klausimų ir apie antrinius šildymo šaltinius. Nustatėme, kad antriniai šildymo šaltiniai tinkamai 

papildo pirminius šildymo šaltinius tik tuose namų ūkiuose, kurių pajamos yra pakankamai didelės, kad galėtų už 

56.6%

33.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Mūriniai pastatai Blokiniai pastatai

Respondentų, kurie negali pasiekti šiluminio 
komforto savo būstuose vasarą, dalis (Tauragė)

34%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Centrinio šildymo vartotojai

Ne centrinio šildymo vartotojai

Energijos sąnaudų ir pajamų santykis, viršijantis          
15 proc. (Odesa)



 
 

51 
 

juos mokėti. Tokiais atvejais antriniai šildymo šaltiniai gerokai padidina šiluminį komfortą. Tačiau mažas pajamas 

gaunantiems namų ūkiams pakankamas būsto šildymas, net ir turint antrinių šildymo šaltinių pasirinkimą, lieka 

iššūkiu. 

Pastatų būklė 

Tiek respondentai, tiek tyrėjai vertino fizinę pastatų būklę pagal keturių balų skalę. Buvo nustatyta, kad pastato 

būklė pati savaime neturi tiesioginės įtakos energetiniam skurdui, nors Lietuvoje, Vengrijoje ir Šiaurės 

Makedonijoje pastatyti skydiniai pastatai buvo išimtis.  

Bulgarijos Burgaso miesto daugiaaukščių (10 ir daugiau aukštų) pastatų abiejų dimensijų energetinio skurdo 

rodikliai yra blogesni nei vidutiniai, ypač pastatų, prijungtų prie centralizuoto šildymo, nors juose, atrodo, 

negyvena mažesnes pajamas gaunantys gyventojai. Pasak respondentų, daugiaaukščius pastatus sudėtingiau 

prižiūrėti, jie yra prastesnės būklės, todėl kyla ir daugiau problemų. Tačiau prastesnis tokių pastatų energinis 

naudingumas gali būti susijęs ir su kitais techniniais veiksniais. 

Be fizinės pastato būklės, įtakos gali turėti ir būsto vieta pastate, pavyzdžiui, namo kampinėse dalyse esantiems 

butams tinkamai apšildyti gali prireikti daugiau energijos. Tačiau nenustatėme jokio ryšio tarp namų ūkių 

energetinio skurdo lygio ir būsto vietos. Tai gali lemti dvi priežastys: 1) daugelyje centralizuotai šildomų pastatų 

gyventojai už šildymą moka tiek pat, nepriklausomai nuo sunaudojamos energijos; 2) kiti veiksniai, turintys 

didesnę įtaką energetinio skurdo lygiui, pavyzdžiui, pajamos ir amžius, užgožia būsto vietos poveikį. 

Dvi energetinio skurdo pusės: komfortas ir įperkamumas  

Kaip jau aptarėme, energetinis skurdas siejamas su dviem aspektais: komfortu, t. y., ar namų ūkis gali užtikrinti 

pakankamą šiluminį komfortą; ir įperkamumu, t. y. su finansine energijos išlaidų našta. Šie du aspektai dažnai yra 

susiję ir veikia tas pačias grupes, tačiau kai kuriais atvejais jų poveikis skiriasi. Pavyzdžiui, visose šalyse 

įperkamumo problema aktualesnė vyresnio amžiaus žmonių, nei jaunesnių asmenų namų ūkiams, o komforto 

aspektas kai kuriose vietovėse turi įtakos tik vyresnio amžiaus žmonėms. Tas pats pasakytina ir apie vienišų 

asmenų namų ūkius – iš dalies dėl to, kad vyresnio amžiaus žmonės dažnai gyvena vieni. 

Pastatų kategorija, kuriai priklauso tyrime analizuoti namai, daugumoje šalių lemia dar didesnius skirtumus tarp 

šių dviejų rodiklių. Vengrijos gyventojai, įsikūrę šeštąjį ir septintąjį dešimtmečiais statytuose namuose stipriau nei 

kitų tipų pastatų gyventojai kenčia ir nuo per didelio šalčio, ir nuo per didelio karščio, tačiau finansinė jų išlaidų 

energijai našta yra mažesnė. Lietuvoje mūrinių pastatų gyventojai komforto atžvilgiu patiria didesnį energetinį 

skurdą, tačiau ryškių finansinių skirtumų neužfiksuota. Šiaurės Makedonijoje tas pats pasakytina apie pastatus, 

pastatytus po 1965 metų. Ukrainoje pastatai suskirstyti į kategorijas pagal dydį. Šiuo atveju daugiaaukščiuose 

daugiabučiuose namuose gyvenantys asmenys dažniau susiduria su įperkamumo problemomis, o komforto 

atžvilgiu skirtumų nėra. Prasta pastato būklė kiekvienoje šalyje, priklausomai nuo vietos specifikos, yra susijusi 

arba su komforto, arba su įperkamumo problemomis. Gyvenimas dideliame daugiabutyje dažniausiai kelia tik 

įperkamumo problemas, tačiau neturi įtakos gyventojų gebėjimui išlaikyti šilumą namuose žiemą ar vėsą vasarą. 

Skirtumai pavaizduoti toliau pateiktoje lentelėje. 
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4 lentelė. Komforto ir įperkamumo problemos, kylančios dėl prastos pastato būklės 

 
Senos statybos 

pastatas 

Pastato kategorija 
(būdinga tyrimo 

šalims)  
Prasta pastato būklė  

Per didelis gyvenamasis 
plotas vienam asmeniui 

 Komfortas Įperkamum
as 

Komfortas Įperkamum
as 

Komfortas Įperkamum
as 

Komfortas Įperkamum
as 

BG X X Nėra 
poveikio 

Nėra 
poveikio 

 X X X 

HU X X 50-ųjų ir 
60-ųjų 
metų 
statybos 
pastatai 
prastesni 

50-ųjų ir 
60-ųjų 
metų 
statybos 
pastatai 
geresni 

X   X 

LT  X Plytų 
pastatai 
prastesnės 
kokybės 

Nėra 
poveikio 

X   X 

MK X X Nauji 
pastatai 
prastesnės 
kokybės 

Nėra 
poveikio 

X   X 

UKR  X  Nėra 
poveikio 

Daugiaauk
ščiai 
prastesni 

 X ------------ --------------
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Pagrindinės išvados 

 

Politinės priemonės 

Išvadų santrauka
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reiškinys, kurį 
sukuria socialinių 

ir techninių 
trūkumų sąveika. 

Socialinis ir 
demografinis 
energetinio 

skurdo profilis yra 
panašus visose 

šalyse, o 
techninių veiksnių 

poveikis, 
pavyzdžiui, 

šildymo tipas ar 
pastato dydis, 
priklauso nuo 

konkrečios 
valstybės

Esminiai veiksniai, 
lemiantys 

energetinį skurdą 
(tiek komforto, 

tiek įperkamumo 
prasme), yra 
namų ūkių 

pajamų lygis 
(mažas pajamas 

gaunantys 
gyventojai 

pažeidžiamesni), 
amžius (vyresnio 
amžiaus žmonės 
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būsto dydis 
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būste gyvena 
mažiau savininkų, 

jiems sunkiau 
padengti būsto 

mokesčius)

Atsižvelgiant į tris 
paminėtus 
veiksnius, 

pažeidžiamiausia 
grupė energetinio 
skurdo kontekste 
yra pensininkai, 
gyvenantys vieni 

didesniuose 
būstuose. Šioje 
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Centralizuotas 
šildymas, 

priklausomai nuo 
vietos sąlygų, gali 

sumažinti arba 
padidinti tikimybę 
patirti energetinį 

skurdą

Galimybė 
individualiai 
kontroliuoti 
šildymą nėra 

veiksnys, 
mažinantis 
energetinio 

skurdo tikimybę, 
kai individuali 

šildymo sistema 
naudoja brangius 

ir (arba) 
neefektyvius 

energijos 
šaltinius, 

pavyzdžiui, kietąjį 
kurą arba elektrą

Daugiaaukščių 
pastatų priežiūros 

problemoms ir 
techninei būklei 

reikia skirti 
ypatingą dėmesį 
bei toliau tirti šią 

pastatų kategoriją

Mažos pajamos yra pagrindinė energijos nepritekliaus priežastis, tad intervencijos, 
skirtos mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, yra tinkamiausias būdas spręsti 
energetinio skurdo problemą. Trumpalaikių rezultatų galima pasiekti teikiant būsto 

ir (arba) šildymo pašalpas, priklausančias nuo pajamų. Taip pat svarbu sukurti 
renovacijos subsidijų sistemą socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms

Miestų daugiabučiuose namuose gyvenantys vieniši pagyvenę žmonės turėtų tapti 
pagrindine tiksline grupe, kuriai taikomos politinės priemonės, padedančios spręsti 

energetinio skurdo problemą

Energetiškai efektyvi būstų, kuriuos sunku išlaikyti gaunant vieno asmens pajamas, 
renovacija gali padėti sumažinti energetinį skurdą. Jei savininkas pageidauja 

persikelti į mažesnį butą, reikėtų padėti jam tai padaryti, nes toks sprendimas labai 
padėtų spręsti energetinio skurdo problemą
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3. Energiją taupanti renovacija: kaip įtraukti prastai energija 
aprūpintas bendruomenes? 

3.1. Dauguma gyventojų yra pasirengę dalyvauti 

Gyventojų noras mokėti už renovacijos darbus yra sėkmingo renovacijos įgyvendinimo pagrindas. Daroma 

pagrindinė prielaida, kad namų ūkiai, kurių finansinė padėtis geresnė, yra labiau linkę prisidėti vienkartine suma 

arba dalimis. Mūsų duomenys patvirtina šią nuostatą, tačiau svarbūs ir kiti veiksniai. 

Nors apklausa buvo atlikta daugiabučiuose namuose, kuriuose nemaža dalis namų ūkių gali būti laikomi 

energetiškai skurdžiais, dauguma respondentų vis tiek buvo pasirengę finansiškai prisidėti prie renovacijos išlaidų 

padengimo. Renovacijos darbai gali būti pradėti, jei dauguma butų savininkų balsuoja už renovaciją. Dažniausiai 

pagal nacionalinius teisės aktus procesui pradėti pakanka paprasto daugumos sprendimo, tačiau Bulgarijoje ir 

Lietuvoje rekomenduojama dviejų trečdalių balsų dauguma16.  

Palyginus tiriamas vietoves galima teigti, kad noras mokėti už renovaciją nėra labai susijęs su šalies ekonomine 

padėtimi: kai kuriose turtingesnėse šalyse (vertinant pagal BVP/gyventojui) įmokos dydis gali būti mažesnis nei 

skurdesnėse šalyse. Taip pat tai nesusijęs su vidutinėmis mūsų imties respondentų pajamomis: kaip matoma 

toliau pateiktuose paveiksluose, tiriamuose miestuose, kuriuose respondentų vidutinės pajamos mažesnės, 

žmonių, pasirengusių prisidėti prie renovacijos išlaidų, dalis gali būti didesnė. 

 

35 pav. Respondentų, sutinkančių mokėti už renovaciją, dalis tyrimo šalyse 

Žmonės labiau linkę už renovaciją mokėti dalimis. Tai nestebina, nes tokiu būdu patogiau išlaidas įterpti į namų 

ūkio biudžetą.  

 

16 Svarbu pažymėti, kad respondentų, pasirengusių mokėti už renovaciją, skaičius apima visus apklausoje dalyvavusius 
gyventojus,  gyvenančius skirtinguose pastatuose. Gali būti, kad vertinant konkretų pastatą rodikliai nebus tokie 
patys.  
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36 pav. Respondentų, kurie nori mokėti už renovaciją viena suma ir dalimis, pasiskirstymas tyrimo šalyse 

Iš 36 paveikslo taip pat matyti, kad namų ūkiai šalyse (HU, LT, MK), kuriose įprasta naudotis būsto paskolomis, 

mieliau moka dalimis, o ne vienu mokėjimu. Atsiskaitymai dažniausiai vykdomi per komercinius bankus 

(Vengrijoje ar Lietuvoje) arba per nevyriausybines organizacijas (Šiaurės Makedonijoje). Šiose šalyse visuomenė 

žino apie bendras paskolas, o tiriamų pastatų bendruomenės jau gali būti naudoję tokį finansavimo būdą. Įdomu 

tai, kad Ukrainoje praktiškai niekas neatsakė, kad norėtų mokėti dalimis, tačiau palyginus didelė dalis 

respondentų išreiškė norą prisidėti prie renovacijos viena suma. Vietos šaltinių teigimu, taip yra todėl, kad 

Ukrainos ekonominė padėtis nestabili (dar prieš Rusijos invaziją 2022 m.), namų ūkiai negali planuoti savo būsimų 

pajamų ir išlaidų, todėl įsitraukti į ilgalaikę paskolą jiems atrodo labai rizikinga. Kita vertus,  Ukrainos namų ūkiams, 

kurie dažnai savo santaupas laiko grynaisiais pinigais namuose, energiškai efektyvi modernizacija gali atrodyti 

gera investavimo galimybė. 

3.2. Kokią reikšmę turi gyventojų pajamos? 

Noras prisidėti prie renovacijos vienkartine suma tiesiogiai priklauso nuo namų ūkių finansinės padėties. Tai yra 

stipriausias veiksnys, lemiantis įmokos dydį: kuo aukštesnės respondentų pajamos, tuo daugiau jie gali sumokėti 

už renovaciją viena suma. Šis ryšys aiškiai matomas visose tyrimo vietovėse (išskyrus Ukrainą 17 ). 37 pav. 

pateikiamas santykis tarp sumos, kurią respondentas pasirengęs sumokėti, ir namų ūkio pajamų vienam šeimos 

nariui. 

 

17 Odesa yra vienintelė mūsų tyrimo vieta, kurioje pajamos neturi didelės įtakos pasirengimui mokėti už renovaciją. 
Pasak vietinių šaltinių, tai gali lemti didelis neoficialaus darbo ir pajamų paplitimas Ukrainoje, nes daugelis 
respondentų galėjo nurodyti tik oficialias pajamas.   
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37 pav. Santykis tarp sumos, kurią respondentas pasirengęs mokėti, ir namų ūkio pajamų vienam šeimos nariui 

Tyrimas rodo, kad pajamų, tenkančių vienam gyventojui, ir sumos, kurią asmuo gali skirti renovacijai dalimis, ryšys 

yra silpnas. Namų ūkiams mokėti įmokas dalimis yra gerokai paprasčiau, todėl mažesnėmis periodinėmis 

sumomis pagrįstos finansinės schemos sukūrimas labiau atitinka mišrios socialinės sudėties (pajamų atžvilgiu) 

gyvenamųjų namų bendruomenių poreikius.  

Įdomu tai, kad daugeliu atvejų suvokiama (pačių asmenų vertinama) finansinė padėtis turi didesnę reikšmę nei 

realios namų ūkio pajamos. Pavyzdžiui, Vengrijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje gyventojai, kurių realios pajamos viršija 

vidurkį, bet jie patys mano sunkiai besiverčiantys, nori prisidėti prie renovacijos mažiau nei tie, kurie uždirba 

mažiau nei vidutiniškai, bet mano, kad jų pajamos yra pakankamos18. Kai kuriais atvejais tokio elgesio priežastis 

gali būti nuolatinės didelės namų ūkio biudžeto išlaidos, kurių nepadengia ir didesnės pajamos (pvz., šeimos nario 

liga). Dar viena priežastis – subjektyvus žmonių finansinio pajėgumo vertinimas gali neatitikti jų faktinių pajamų. 

Kai kurie namų ūkiai nori prisidėti prie savo gyvenamojo namo būklės gerinimo, nors jų pajamos yra palyginti 

 

18 Šis vertinimas nepriklauso nuo to, ar respondentas nurodė konkrečią sumą, kurią galėtų sumokėti (vienu kartu arba 
dalimis). Noras dalyvauti renovacijos procese neatspindi sumos, o tik tai, kad asmuo sutinka prisidėti prie renovacijos 
išlaidų.   
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mažos, o turintys pakankamai lėšų prisidėti prie renovacijos, nemano, kad tai būtina. Toks rezultatas atspindi ir 

būsto priežiūros agentūrų apklausos duomenis – jie taip pat rodo, kad pajamų dydis ir noras prisidėti prie 

renovacijos nėra susiję. 

Lietuvoje išryškėjo dar vienas pajamų vertinimo aspektas – pagal respondentų požiūrį, ar jų pajamos yra 

mažesnės, ar didesnės nei kitų to paties namo gyventojų. Tais atvejais, kai gyventojo manymu, jo pajamų lygis 

buvo mažesnis nei kitų gyventojų, tai suma, kuria jis buvo pasirengęs prisidėti prie renovacijos, taip pat buvo 

gerokai mažesnė, nepriklausomai nuo faktinio šeimos pajamų lygio.  

3.3. Kokią reikšmę turi gyventojų išsilavinimas?  

Galbūt keista, tačiau respondentų noras mokėti už renovaciją visiškai nepriklauso nuo išsilavinimo. Išsilavinimo 

lygis turi įtakos namų ūkių finansinei padėčiai, jis taip pat svarbus žmonių požiūriui: kokius informacijos šaltinius 

gyventojai renkasi ir kaip formuojasi jų žinių lygis.  Apklausos duomenimis, tokie veiksniai svarbūs tik tam tikrame 

kontekste, tačiau apskritai jų įtaka nedidelė.   

Bulgarijoje ir Lietuvoje išsilavinimas neturėjo jokios įtakos sumai, kurią respondentai buvo pasirengę skirti 

renovacijos darbams. Šiaurės Makedonijoje ir Vengrijoje universitetinį išsilavinimą turintys asmenys dažniau linkę 

sumokėti didesnę vienkartinę sumą, tačiau asmenims, kurie rinktųsi mokėti dalimis, tai įtakos neturėjo. Jokio 

skirtumo nebuvo ir tarp žemesnio išsilavinimo grupių. Vienintelė išimtis – Ukraina, kur prie renovacijos savo 

lėšomis labiau linkę prisidėti asmenys, turintys vidurinį arba universitetinį išsilavinimą. 

3.4. Ar svarbus gyventojų amžius? 

Jaunesni respondentai, nepriklausomai nuo jų finansinės padėties, labiau linkę prisidėti prie renovacijos. Vyresnių 

nei 60 metų apklausos dalyvių, norinčių prisidėti prie renovacijos savo lėšomis, buvo gerokai mažiau.  
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38 pav. Respondentų, sutinkančių mokėti už renovaciją, dalis pagal amžiaus grupę ir šalį 

Viena iš priežasčių yra akivaizdžiai finansinė – pagyvenusių žmonių namų ūkių pajamos dažniausiai būna 

mažesnės, todėl jie nori ir mažiau prisidėti. Tačiau net ir tuomet, kai pajamos vienodos, amžius vis tiek yra svarbus 

veiksnys, o tai rodo, kad šį reiškinį lemia ir kitos priežastys.  

Jauni žmonės yra mobilesni ir renovaciją vertina kaip priemonę savo nekilnojamojo turto vertei padidinti. Be to, 

darbingo amžiaus žmonės namuose praleidžia mažiau laiko, todėl renovacijos darbai jiems netrukdo, o vyresnio 

amžiaus pensininkams tai gali sukelti rimtų nepatogumų. Energinė renovacija atsiperka per ilgesnį laikotarpį, tad 

pagyvenę gyventojai gali manyti, kad jų investicijos neatsipirks, o mokėjimas už renovaciją tik apsunkins biudžetą. 

Įtakos gali turėti ir vyresnio amžiaus žmonių šeimyninė padėtis – ir dėl galimybės dengti papildomas išlaidas, ir 

dėl būsto paveldėtojų, kuriems svarbi būsto nekilnojamojo turto vertė. 

Be amžiaus, svarbi aplinkybė pasirengimui mokėti už renovaciją yra tai, ar šeimoje yra vaikų. Iš vienos pusės, 

vertinant to paties amžiaus ir užimtumo apklausos dalyvius matome, kad vaikų turintys gyventojai yra labiau linkę 

mokėti už renovaciją. Iš kitos pusės, ši respondentų grupė planuoja tam skirti mažiau nei vidutinę sumą. Tai rodo, 

kad namų ūkiai su vaikais norėtų pagerinti savo gyvenimo sąlygas, tačiau turi mažiau disponuojamų pajamų, 

kuriomis galėtų prisidėti prie renovacijos. 

3.5. Kokią reikšmę turi bendruomenė ir valdymas?  

Namo bendruomenės sanglauda ir veikla (tiek finansiniu, tiek organizaciniu požiūriu) turi didelę įtaką gyventojų 

norui patiems prisidėti prie renovacijos išlaidų.  

Bulgarija Vengrija Lietuva
Šiaurės

Makedonija
Ukraina Viso

Mažiau nei 60 75.4% 64.7% 79.0% 59.8% 70.5% 70.7%

Daugiau nei 60 59.0% 48.1% 60.3% 54.8% 58.1% 58%
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Apklausos dalyviai, manantys, kad jų bendrija turi įsiskolinimų dėl techninės priežiūros ir pastato eksploatavimo 

išlaidų, linkę prisidėti mažesne suma. Šis ryšys buvo nustatytas visose tiriamosiose šalyse, išskyrus Lietuvą. Tai 

reiškia, kad žmonės įžvelgia didesnę riziką investuojant savo pinigus ar imant paskolą namo bendrijos vardu.  

Respondentams svarbi ne tik finansinė bendrijos situacija, bet ir psichologinė atmosfera. Gyventojai, kurie 

konfliktuoja su kitais bendruomenės nariais ir kurių asmeniniai ryšiai su kaimynais silpni, nenori prisidėti prie 

renovacijos išlaidų. Apklausos dalyviai, patenkinti tuo, kaip veikia jų bendruomenė, daug mieliau moka ir už 

renovaciją. Šis bendras pastebėjimas ryškiausias Vengrijoje ir Bulgarijoje.  

Jei bendruomenės finansinė būklė ir gyventojų tarpusavio sanglauda turi didelę įtaką norui prisidėti prie 

renovacijos išlaidų, tai pastato priežiūra (turto valdymo kokybė) yra mažiau svarbus faktorius. Nepasitenkinimas 

pastato valdytojo (priežiūros įmonės) darbu nesumažino gyventojų motyvacijos nei vienoje iš tiriamų vietovių.  

Galiausiai fizinė pastato būklė daugumoje šalių atrodo mažiau svarbi, nei tikėtasi. Net jei gyventojai susiduria su 

rimtais pastato būklės trūkumais, tai nepadidina jų noro prisidėti prie pastato būklės pagerinimo. 
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5 lentelė. Veiksniai, lemiantys gyventojų norą prisidėti prie renovacijos išlaidų tiriamosiose šalyse  

 Įmokomis Viena suma 

 + - + - 

Bulgarija • Didelės pajamos  

• Išlaikymo/priežiūro
s problemų 
suvokimas 

• Įsiskolinimų 
problemos 
suvokimas 

• Didelės pajamos 
arba pakankamos 
savarankiškai 
įvertintos pajamos 

• Išlaikymo/priežiūro
s problemų 
suvokimas 

• Įsiskolinimų 
problemos 
suvokimas 

Vengrija • Universitetinis 
išsilavinimas 

• Pakankamos 
savarankiškai 
įvertintos pajamos 

• Išlaikymo/priežiūro
s problemų 
suvokimas 

• Daugiau nei 60 
m.  

• Didelės pajamos  

• Nepasitenkinimas 
bendruomene 

 
 

• Įsiskolinimų 
problemos 
suvokimas 

Lietuva • Pakankamos 
savarankiškai 
įvertintos pajamos 

• Daugiau dirbančių 
šeimos narių 

• Prastesnė nei 
kaimynų 
finansinė padėtis 
(pačių vertinimu) 

• Didelės pajamos  

• Daugiau dirbančių 
šeimos narių  

• Vaikai 

• Prastesnė nei 
kaimynų 
finansinė padėtis 
(pačių vertinimu) 

Šiaurės 
Makedonij
a 

• Didelės pajamos  

• Vaikai 

• Universitetinis 
išsilavinimas 

 

• Nepasitenkinima
s bendruomene 

• Didelės pajamos  

• Vaikai 
 

• Nepasitenkinima
s bendruomene 

• Nepasitenkinima
s valdymu 

Ukraina - - • Aukštasis arba 
aukštesnysis 
išsilavinimas 

• Vaikai 

• Daugiau nei 60 
m. 

• Įsiskolinimų 
problemos 
suvokimas 

Bendrai • Didelės pajamos 
arba pakankamos 
savarankiškai 
įvertintos pajamos  

• Prastesnė nei 
kaimynų 
finansinė padėtis 
(pačių vertinimu) 

• Įsiskolinimų 
problemos 
suvokimas 

• Daugiau nei 60 
m. 

• Didelės pajamos 
arba pakankamos 
savarankiškai 
įvertintos pajamos 

• Vaikai 
 

• Daugiau nei 60 
m. 
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3.6 Pagrindinės išvados 

Rezultatų santrauka

Nepaisant 
vyraujančios 

prielaidos, kad 
pastatų 

bendruomenės, 
kuriose yra daug 
energetinį skurdą 

patiriančių namų ūkių, 
negali ir (arba) nenori 

finansiškai prisidėti 
prie renovacijos, 

visose bandomosiose 
šalyse dauguma 

respondentų (kartais 
daugiau nei du 
trečdaliai) buvo 

pasirengę mokėti.

Žmonės labiau linkę 
mokėti dalimis, o ne iš 

karto.

Lemiamas veiksnys, 
rodantis, kiek kas nors 

yra pasirengęs 
prisidėti prie 

renovacijos išlaidų, 
yra namų ūkio pajamų 

lygis. Namų ūkių 
subjektyvus savo 
finansinės būklės 
vertinimas (turi ar 
neturi pakankamai 

pajamų) taip pat yra 
svarbus.

Gyventojų amžius taip 
pat turi įtakos 

pasiryžimui mokėti už 
renovaciją: jaunesni 

gyventojai, ypač jei jie 
turi vaikų, yra labiau 

linkę prisidėti prie 
renovacijos išlaidų nei 

vyresnio amžiaus 
žmonės. Tai labai 

svarbus veiksnys, nes 
paaiškėjo, kad 

vyresnio amžiaus 
žmonės taip pat 

patiria ypač didelį 
energetinį skurdą.

Bendruomenės 
sutelktumas ir 
numanomas 

daugiabučio finansinis 
stabilumas (nėra 
įsiskolinimų) gali 

paskatinti gyventojus 
labiau prisidėti prie 
renovacijos išlaidų.
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Politinės priemonės 

 

  

Svarbu sukurti finansines schemas (komercinės paskolos, savivaldybių paskolos, NVO paskolos), kad 
gyventojai už renovaciją galėtų mokėti dalimis

Renovacijai skirtose finansinėse schemose turi būti numatyta subsidijų galimybė – tai paskatintų 
renovuoti pastatus, kurių savininkai gauna mažas pajamas

Būtina sukurti specialią motyvacijos schemą vyresnio amžiaus žmonėms, kuri apimtų finansines 
paskatas ir finansinę paramą energetiškai skurdiems namų ūkiams. Galbūt vertėtų apsvarstyti 

platesnes šeimos įsitraukimo galimybes – tai padėtų vyresniems gyventojams tiek emociškai, tiek 
finansiškai

Pasitikėjimo gyventojų bendruomene didinimas ir gyventojų sanglaudos stiprinimas turi akivaizdžią 
materialinę naudą, nes didina žmonių motyvaciją prisidėti prie bendrų tikslų įgyvendinimo

Finansinių srautų skaidrumas ir atsakingas įsiskolinimų valdymas padeda stiprinti pasitikėjimą pastato 
bendruomenės finansiniu tvarumu, o tai yra stiprus postūmis investuoti namų ūkių pinigus į bendras 

intervencines priemones
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Priedai 

A priedas: tyrimo metodika 

Imties sudarymo principai 

Pagrindinis namų ūkių apklausos tikslas buvo surinkti naujausią informaciją apie „ComAct“ projekto tikslinę 

auditoriją: miesto daugiabučius namus, kuriuose gyvena daugiau nei vidutiniškai energetinį skurdą patiriančių 

namų ūkių ir (arba) kurie greičiausiai patys negali įgyvendinti kapitalinės renovacijos, todėl jiems reikia padėti 

pasinaudoti pagrindinėmis renovacijos subsidijų schemomis. 

Konkrečiau, apklausa turėjo du pagrindinius mokslinius tikslus:  

• Ištirti svarbiausius socialinius ir techninius veiksnius, lemiančius energetinį skurdą daugiabučiuose 

namuose, kuriuose energetinį skurdą patiriančių namų ūkių dalis yra didesnė nei vidutinė.  

• Iškelti hipotezę apie pagrindines renovacijos kliūtis šiame segmente ir galimus jų įveikimo būdus. 

Be tiesioginio informacijos surinkimo tikslo, apklausa paskatino ir didesnį gyventojų įsitraukimą. Vykdydami 

tyrimą projekto partneriai užmezgė ryšius su būstų valdytojais / namų savininkų asociacijomis ir susitiko su 

apklausoje dalyvavusiais namų ūkiais. Visiems gyventojams buvo suteikta pagrindinė informacija apie tyrimą ir 

„ComAct“ projektą (lankstinukai ir plakatai). 

Suformuoti apklausos imtį buvo sudėtinga dėl toliau nurodytų priežasčių. 

• Atsižvelgiant į projekto „ComAct“ biudžetą, maksimalus realus tikslas buvo apklausti apie 200 namų ūkių 

kiekvienoje tiriamoje vietovėje, o tai nedidelis skaičius, lyginant su miesto daugiabučių gyvenamųjų 

namų fondu.  

• Svarbu paminėti, kad kalbant apie energetinį skurdą patiriančius namų ūkius, sudėtinga apibrėžti 

kategoriją „skurdas didesnis nei vidutinis“, nes šios srities informacijos praktiškai nėra. Nebuvo įmanoma 

tiksliai nustatyti, kurie pastatai priklauso didesnį energetinį skurdą patiriančių kategorijai ir pagrindinių 

tokių pastatų charakteristikų, kurias būtų galima naudoti sudarant vidines imties kvotas (pavyzdžiui, dėl 

respondentų amžiaus, išsilavinimo lygio, namų ūkio struktūros). 

 

Siekiant įveikti šias kliūtis, tyrime taikytas keturių etapų metodas: 

1. Socialiai pažeidžiamesnio pastatų segmento apibrėžimas 

Kiekvienoje tiriamoje vietovėje iš anksto nustatėme, kokių tipų miesto daugiabučiai pastatai gali būti laikomi 

pažeidžiamesniais dėl energetinio skurdo. Šios klasifikacijos galėjo būti pagrįstos socialinėmis charakteristikomis 

(pvz., tam tikrų rajonų socialiniais duomenimis iš gyventojų surašymo ar kitų šaltinių), nekilnojamojo turto 

kainomis (rajonai, kuriuose kainos mažesnės nei vidutinės), techniniais parametrais (nerenovuoti pastatai, 

pastatai, pasižymintys blogiausiais techniniais parametrais).  

2. Stratifikacija 

Iš anksto apibrėžtuose miesto rajonuose / pastatų kvartaluose / pastatų segmentuose buvo atrinkti skirtingų tipų 

pastatai, kurių techniniai parametrai skiriasi. Toks suskirstymas buvo grindžiamas išankstine prielaida, kad pastato 
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konstrukcijos tipas kartu su jo šildymo sistema gali turėti įtakos energetiniam skurdui, todėl svarbu pasirinkti 

skirtingus pastatų tipus. Reikėjo apklausti ne mažiau kaip 40–50 kiekvieno tipo pastate gyvenančių namų ūkių 

(kad jų skaičius būtų pakankamas statistinei analizei atlikti), todėl kiekvienoje tiriamoje vietovėje buvo galima 

pasirinkti ne daugiau kaip tris pastatų tipus.  

Kategorijos buvo sukurtos remiantis toliau nurodytais aspektais.  

• Pagrindiniai pastato energiniai parametrai, suskirstyti į kategorijas, dažniausiai pagal statybos metodus 

ir statybos laikotarpį.  

• Šildymo sistemos tipas (pvz., centralizuotas šildymas, individualus šildymas kietuoju kuru, individualus 

šildymas dujomis, elektra), namų ūkio galimybė kontroliuoti šildymo lygį (ar galima reguliuoti 

suvartojimą, ar ne). 

• Pastato dydis. 

3. Pastato pasirinkimas 

Nustačius kategorijas ir sudarius tinkamų tyrimui pastatų sąrašą, konkretūs namai buvo atrinkti naudojant 

skirtingus metodus, tokius kaip: atsitiktinė atranka, pastatų dydžio pusiausvyra (pvz., keletas mažesnių ir keletas 

didesnių pastatų), arba atranka pagal tam tikrus parametrus (pvz., pastatai, kurių didžiojoje dalyje butų gyvena 

patys savininkai, nes klausimynas buvo skirtas būtent jiems). 

4. Atsitiktinė namų ūkių atranka 

Visuose pasirinktuose pastatuose apklausti namų ūkiai buvo atrinkti taikant atsitiktinę atranką, pavyzdžiui, kas 

penktas butas (arba kas dešimtas dideliame pastate) nuo atsitiktinio pradinio taško. Šis metodas užtikrino, kad 

apklausoje dalyvaujančius namų ūkius būtų galima vertinti pagal įvairius parametrus (pvz., namų ūkio tipas, 

pajamų lygis, buto vieta pastate).  

Metodika padėjo susipažinti su daugiabučiuose pastatuose gyvenančių žmonių (butų savininkų) nuomone, tačiau 

neleido suformuluoti išankstinių nuostatų apie pačius energetiškai skurdžius pastatus. Tyrėjai turėjo priimti 

kompromisinį sprendimą. Viena iš galimybių buvo užpildyti daug klausimynų viename pastate. Taip surinkta 

informacija parodytų duomenis apie namų bendruomenes, tačiau 200 namų ūkių imtis leistų ištirti tik 2–5 

pastatus, todėl nebūtų atskleisti veiksniai, lemiantys energetinį skurdą skirtinguose pastatų tipuose. Kitas 

pasirinkimas buvo apklausti 5–10 respondentų viename pastate. Žinoma, to nepakanka konkrečių pastatų 

eksploatacijai apibūdinti, tačiau į tyrimą būtų galima įtraukti 20–40 pastatų, užtikrinant pakankamą pastatų su 

skirtingais techniniais parametrais įvairovę. Kruopščiai apsvarstę pasirinkome antrąjį variantą. 

Nepaisant visų aptartų pastangų, turime pabrėžti, kad tyrimo imtis nelaikoma statistiškai reprezentatyvia, nes 

neturime pakankamai duomenų, kad galėtume tyrimo rezultatus palyginti su pagrindiniais energiškai skurdžių 

pastatų požymiais. Kita vertus, apklausa padėjo nustatyti energiškai skurdžius namų ūkius skirtingose techninėse 

ir socialinėse sąlygose, o tai leidžia daryti išvadas apie energinio skurdo pobūdį. 

Iš viso buvo užpildytos 1025 anketos (Bulgarijoje – 200, Vengrijoje – 200, Šiaurės Makedonijoje – 200, Lietuvoje 

– 225, Ukrainoje – 200). Visi apklausti gyventojai buvo būstų savininkai, o ne nuomininkai. Tokio sprendimo 

priežastis – apklausti tik asmenis, kurie turi teisę priimti sprendimus dėl renovacijos ir dalyvauti visuotiniuose 

susirinkimuose.  

Apklausa buvo atlikta 2021 m. rudenį, prasidėjus ketvirtajai Covid pandemijos bangai. Nors dėl to kilo tam tikrų 

sunkumų, vis dėlto pavyko atlikti tiesioginę gyventojų apklausą visose penkiose tiriamosiose vietovėse.  
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Klausimyną ir tyrimo metodiką parengė projekto „ComAct“ tyrėjai. Pastatų ir (arba) teritorijų atrankos kriterijus 

parengė bandomojo projekto partneriai, kuriems padėjo „ComAct“ komanda, apklausas namų ūkiuose atliko 

profesionalios tyrimų bendrovės. Apklausa buvo visiškai anoniminė; partnerių organizacijos respondentams 

neturėjo jokios įtakos. 

Metodinės duomenų analizės pastabos 

Dėl šio leidinio žanro į pagrindinį tekstą neįtraukėme metodinių dalių. Toliau pateikiamos svarbiausios metodinės 

pastabos. 

Analizei didelę įtaką turėjo imties dydis. Dėl skirtingų atrankos metodų ir nevienodo kiekvienoje tyrimo šalyje 

apklaustų gyventojų skaičiaus, šalių duomenys nebuvo analizuojami bendrai. Tai lėmė toliau nurodytas išvadas. 

• Visiems pagrindiniams kintamiesiems reikėjo priskirti trūkstamus duomenis. Svarbiausia informacija 

apie pajamas, komunalines išlaidas ir pagrindinius būsto parametrus buvo priskirta remiantis panašių 

atvejų duomenimis apie atitinkamus kintamuosius. Tačiau kai kuriais atvejais nusprendėme nepapildyti 

trūkstamų duomenų, pavyzdžiui, nustatydami dviejų pagrindinių energetinio skurdo rodiklių 

(negalėjimas išlaikyti pakankamą šilumos lygį būste žiemą ir tinkamą vėsą namuose vasarą) rezultatus. 

Šiais atvejais naudojome tik informaciją, kurią pateikė respondentai. 

• Dėl imties dydžio reikėjo naudoti kelis dvinarius rodiklius, kad būtų pakankamas atvejų skaičius analizei. 

Dauguma keturių balų skalių buvo sumažintos iki dichotominių kintamųjų, pvz., aiškinantis gyventojo 

požiūrį ir subjektyvų finansinės padėties vertinimą. 

• Kai kuriais atvejais dėl nepakankamo atvejų skaičiaus negalėjome analizuoti svarbių koreliacijų. 

• Remdamiesi ankstesniais tyrimais tikėjomės, kad tam tikros koreliacijos bus svarbios, tačiau mūsų 

duomenys nepateikė įrodymų, kad koreliacija yra statistiškai reikšminga. Spėjame, kad daugelį tokių 

atvejų lėmė per mažas imties dydis, tačiau negalėjome pasinaudoti savo duomenimis, kad patvirtintume 

arba paneigtume atitinkamus ryšius. 

Primename, kad 2 ir 3 skyriuose, kur pateikti pagrindiniai analizės rezultatai, visos pateiktos koreliacijos yra 

statistiškai reikšmingos 0,05 reikšmingumo lygmeniu.  

2 skyriaus analizėje kaip priklausomus kintamuosius naudojome tris dichotominius kintamuosius (negalėjimas 

palaikyti namuose reikiamo šilumos lygio, nesugebėjimas vasarą palaikyti namuose norimos vėsos, išlaidos 

energijai viršija 15 proc. pajamų) ir vieną tęstinį kintamąjį (išlaidų energijai ir pajamų santykis). Nepriklausomi 

kintamieji dažniausiai buvo kategoriniai, išskyrus pajamas, respondento amžių ir vidutinį namų ūkio amžių. 

Pajamų kintamasis daugiausia naudotas kaip namų ūkio pajamos vienam asmeniui. Tais atvejais, kai pajamų 

kintamąjį reikėjo palyginti tarp skirtingų šalių duomenų, naudojome namų ūkio išlygintų pajamų, tenkančių 

vienam asmeniui, ir tam tikros šalies imties vidutinių pajamų santykį, kad gautume standartizuotą matavimą. 

Atlikdami analizę, kuria grindžiamas 3 skyrius, daugiausia dėmesio skyrėme dviem tęstiniams kintamiesiems: 

sumai, kurią asmuo yra pasirengęs mokėti už renovaciją dalimis, ir sumai, kurią asmuo yra pasirengęs mokėti už 

renovaciją vienu kartu. Kad būtų galima palyginti sumas skirtingose šalyse ir gauti standartizuotą matavimą, 

naudojome sumos, kurią respondentas pasirengęs mokėti, ir namų ūkio sumokėtų komunalinių mokesčių santykį. 

Kai kurie rezultatai grindžiami dichotominiu kintamuoju, kuris parodo, ar respondentas išreiškė norą mokėti 

dalimis, ar viena suma.  
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Dichotominiai kintamieji buvo analizuojami naudojant chi kvadrato nepriklausomumo testą dvipusėse ir tripusėse 

kontingencijos lentelėse. Nuolatiniai kintamieji buvo analizuojami taikant regresiją ir ANOVA. Dėl reiškinio 

pobūdžio visi rodikliai, atspindintys energijos nepritekliaus komforto dimensiją, yra dvimačiai rodikliai, o tai šiek 

tiek apribojo komforto dimensijos ir įperkamumo dimensijos palyginimą, nes komforto dimensija nebuvo 

analizuojama regresijos metodu. 

Surinktų duomenų analizė atlikta naudojant IBM SPSS programą. 
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B priedas: klausimynas 

Visose vietovėse buvo naudojimas praktiškai vienodas klausimynas, atlikti tik nežymūs pakeitimai, kad tyrimas 

geriau atitiktų nacionalinį kontekstą.  

 

NAMŲ ŪKIŲ TYRIMAS 

DAUGIABUČIUOSE PASTATUOSE GYVENANČIŲ NAMŲ ŪKIŲ  

ENERGIJOS VARTOJIMO IR GYVENIMO SĄLYGOS 

Projektas „ComAct“ 

[ATSAKINGO PROJEKTO PARTNERIO PAVADINIMAS] 

[TYRIMŲ BENDROVĖS PAVADINIMAS] 

2021 

 

Klausimyno numeris 

     

 

Adresas …………………………………………………………… 

 

Patvirtinu, kad apklausą atlikau laikydamasis tyrimo taisyklių. Surinktus ir tvarkomus duomenis bei informaciją 

laikysiu konfidencialia, ja dalinsiuosi tik su asmenimis, kurie turi teisę tvarkyti duomenis šiame projekte. 

 

 

Apklausos vykdytojo parašas ................................................................       

 Apklausos vykdytojo kodas 
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A. Apklausos vykdytojo skyrius 

A.1 Apklausos informacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 APKLAUSOS VIETA  

 APKLAUSOS DATA  

 POKALBIO 
PRADŽIOS LAIKAS 

 POKALBIO 
PABAIGOS LAIKAS 

 

 KOMENTARAI APIE 
APKLAUSĄ 
(TRIKDŽIAI IR 
KOMPLIKACIJOS) 
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A.2 Informacija 

apie pastatą ir 

būstą  

 INFORMACIJA APIE PASTATĄ 

 PASTATO KATEGORIJA 1 – 
2 – 
3 –  
4 -  

  

 PASTATO AUKŠTŲ 
SKAIČIUS 

…………………..   

 BŪSTŲ SKAIČIUS 
PASTATE 

……………………   

 PASTATO BŪKLĖ (1-4) 1 – Pastatas yra labai 
prastos būklės, beveik 
sugriuvęs 
2 – Matomos rimtos 
techninės problemos 
(apleisti koridoriai, byrantis 
tinkas ir pan.) 
3 – Paviršiniai, techniniai 
defektai (nusilupę dažai, 
neveikiantys radiatoriai ir 
pan.)  
4 – Nedideli trūkumai 

  

 CENTRALIZUOTAS 
ŠILDYMAS 

1 – Taip  
2 - Ne 

  

 INFORMACIJA APIE BŪSTĄ 

 GRINDYS …………………………..   
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B. Nurodymai apklausos vykdytojui 

- Tamsintu šriftu pažymėtą tekstą būtina perskaityti respondentui. Kursyvu parašytas tekstas suteikia 

papildomos informacijos apklausos vykdytojui. Jame gali būti pateikti paaiškinimai, jei respondentas 

nesupranta klausimo. Prieš užduodami klausimą visada perskaitykite instrukcijas. 

- Jei nenurodyta kitaip, į klausimą turi būti pateiktas tik vienas atsakymas. Jei galima pasirinkti daugiau nei 

vieną atsakymo variantą, tai visuomet nurodyta instrukcijoje.  

- Po kai kurių klausimų nurodyta „Pereiti prie...“. Tai reiškia, kad reikia praleisti vieną ar daugiau klausimų.  

- Jei prašoma, kad respondentas pateiktų skaičius, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais. 

o Jei apklausos dalyvis nėra tikras dėl skaičiaus, paprašykite nurodyti apytikslį skaičių. 

o Jei respondentas vietoj tikslaus skaičiaus nurodo ribą (pvz., nuo 50 iki 100), paprašykite 

pasirinkti vieną skaičių arba parašyti vidurkį. 

o Kantriai palaukite, kol respondentas atsakys. 

o Jei reikia, padėkite respondentui skaičiuoti. 

 

- Nepamirškite užpildyti A skyrių. 

 

 

 

  



 
 

72 
 

Įžanga 

Šį tyrimą organizuoja [projekto partnerio pavadinimas]. Mes anonimiškai kalbamės su namų savininkais ir 
renkame jų atsakymus. Apklausa yra mokslinio tyrimo apie namų ūkių energijos vartojimą ir gyvenimo 
sąlygas dalis. Norėčiau paklausti, ar ....[ATRANKINIAI KLAUSIMAI] 

C. Atrankiniai klausimai 

C1. Ar savininkas gyvena šiame būste? 
1 Taip  
2  Ne 2 arba 99 → NUTRAUKITE 

APKLAUSĄ 99 Nežino/neatsakė 
 
C2. Ar gyventojai čia gyvena ilgiau nei 6 mėnesius per metus? 

1 Taip  
2  Ne 2 arba 99 → NUTRAUKITE 

APKLAUSĄ 99 Nežino/neatsakė 
 
C3. Ar galima pakalbėti su asmeniu, kuris atsakingas už finansinius sprendimus (apmoka sąskaitas ir pan.)? 
Tik VIENAS atsakymas. 

1 Taip  
2  Ne 2 → PASKIRKITE POKALBĮ KITU METU, 

KAI Į KLAUSIMUS GALĖS ATSAKYTI 
ATSAKINGAS ASMUO 
99 → NUTRAUKITE APKLAUSĄ 

99 Nežino/neatsakė  
 

C4. Ar jūsų būste yra individualus šildymas? [BG, MK, UA] 

1 – Taip 

2 – Ne 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 
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Pagrindinė informacija apie projektą, sutikimas dalyvauti apklausoje 

„ComAct“ – tai tarptautinis projektas, kuriuo siekiama pagerinti Rytų Europos šalių gyventojų būsto sąlygas. 
Projekte daugiausia dėmesio skiriama komunalinių paslaugų prieinamumui ir pastatų energetiniam 
efektyvumui, tad jis prisideda prie daugiabučių namų renovacijos skatinimo. Šis tyrimas padės daugiau 
sužinoti apie žmonių gyvenimo sąlygas, suvokti, kaip gyventojai sugeba padengti komunalinių paslaugų 
išlaidas ir ką mano apie efektyvesnį energijos vartojimą. Atsakydami į šiuos klausimus jūs labai padėsite mūsų 
projektui. Daugiau informacijos apie projektą rasite informaciniame pristatyme. 

Klausimyno pildymas trunka apie 45 minutes. Visa informacija tvarkoma anonimiškai ir respondentų 
tapatybės nebus galima nustatyti. Atsakymai analizuojami statistiniais metodais kartu su šimtais kitų 
apklausos dalyvių atsakymų ir pateikiami apibendrinti rezultatai, pavyzdžiui: „50 proc. žmonių į šį klausimą 
atsakė teigiamai“. 

Šį interviu sudaro struktūruoti klausimai. Pokalbio metu galiu užduoti papildomų klausimų, kad išsiaiškinčiau 
ar patikslinčiau jūsų atsakymą. Jei nenorite atsakyti į vieną ar kitą klausimą, nedvejodami mane apie tai 
informuokite. Taip pat bet kuriuo metu galite paprašyti padaryti pertrauką arba nutraukti pokalbį. 

-------------------------------------------------------- 

Pareiškiu, kad man buvo pateikta visa būtina informacija apie projektą „ComAct“ ir jo apklausos tikslą. Aš 

suprantu, kad mano dalyvavimas projekte yra savanoriškas ir kad galiu bet kada atsisakyti dalyvauti projekte 

nenurodydamas priežasties. Taip pat sutinku, kad visi surinkti duomenys gali būti saugomi ir perduodami kitiems 

tyrėjams, nenurodant mano asmens duomenų bei adreso.  

 

Apklausos dalyvio parašas……………………………………………………………………………………… 

 

Informacija apie namų ūkį ir būstą 

Pirmiausia norėčiau pakalbėti apie būstą, kuriame gyvenate.   

 

1. Kada atsikraustėte į šį butą? 

 

..............  

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

2. Ar jūsų būstas yra pastato kampe?  

1 – Taip 

2 – Ne 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 
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3. Kokio dydžio yra jūsų būstas? Be rūsio, palėpės, garažo ir pan. 

 

...........................m2  

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

4. Kuriai kategorijai pagal dydį priskirtumėte savo butą? 

1 – Iki 35 m2 

2 – 36-50 m2 

3 – 51-70 m2 

4 – 70-90 m2 

7 – daugiau nei 90 m2 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 
 

5. Kiek būste yra kambarių? Be vonios kambario ir sandėliukų. Pusė kambario (<10 m2) laikoma vienu 
kambariu. 

 

.........................  

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

6. Ar visi butai, susisiekiantys su jūsų butu žiemą yra šildomi?   

1 – Visi šildomi 

2 – Dauguma jų šildomi (= ne visi šildomi arba dalis jų šildomi nepakankamai) 

3 – Daugumą jų nešildomi 

4 – Nei vienas gretimas butas nešildomas 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

7. Ar pastate yra centralizuotas šildymas? 

1 – Taip 

PEREIKITE PRIE 5! 

JEI 3=NEŽINO ARBA NEATSAKĖ 
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2 – Ne 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

8. Kuo šildote būstą žiemą? Taip pat išvardinkite naudojamus antrinius šildymo šaltinius. Pirminis šaltinis gali 
būti TIK VIENAS; antriniai – kiti ir papildomi šildymo šaltiniai.  
ANTRINIAI: PAŽYMĖKITE VISUS NAUDOJAMUS VARIANTUS 
                                      Pirminiai (vienas) Antriniai 

(1) Individualus elektrinis šildymas – elektrinis radiatorius arba šildytuvas                          

(2) Krosnelė, kūrenama malkomis, anglimis, skystu kuru ar kt.       

(3) Individualus dujomis kūrenamas konvekcinis šildytuvas (dujų balionai – BG)        

(4) Centrinis šildymas (pastato šildymo sistema)/ dujų skirstomieji tinklai – BG             

(5) Centralizuotas šildymas       

(6) Oro kondicionieriai       

(7) Kiti (nurodykite)…………………………….       

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 
9. Ar galite individualiai reguliuoti šildymą? [HU, LT, MK, UA] 
 

1 – Taip, mano sąskaita paremta individualiu būsto energijos suvartojimu  

2 – Taip, aš galiu reguliuoti šilumos suvartojimą, tačiau mokama suma nuo to nepriklauso 

3 – Ne 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 
 

10. Ar galite reguliuoti šilumą kiekviename kambaryje atskirai? [HU, LT, MK, UA] 
 
1 – Taip 

2 – Ne 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

PEREIKITE PRIE 11! 

JEI 9 – TAIP  
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Energijos vartojimas ir komfortas 

Toliau norėčiau užduoti keletą klausimų apie energijos suvartojimą ir komforto lygį jūsų būste. 

 
11. Ar per praėjusį šildymo sezoną šildėte visas savo būsto patalpas (išskyrus vonios kambarį (-ius), tualetą 
(-us) ir sandėliukus)?  
 
1  – Taip, šildėme visas patalpas 
2 – Ne, šildėme tik …… [skaičius] kambarius, kitų patalpų nešildėme  
3 – Visai nešildėme patalpų 
 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 
HLM12. Kokia vidutinė temperatūra praėjusią žiemą buvo jūsų gyvenamajame kambaryje? [HU, LT,MK] 
1 – daugiau nei 24°C  
2 – 19°C -23°C 
3 – mažiau nei 18°C 
 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 
B12. Kokia vidutinė temperatūra praėjusią žiemą buvo jūsų gyvenamajame kambaryje? [BG] 
1 – daugiau nei 24°C  
2 – 22°C – 23°C 
3 – 20°C – 21°C 
4 – 18°C – 19°C 
5 – 14°C – 17°C 
6 – mažiau nei 13°C 
 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

 
U12. Kokia vidutinė temperatūra praėjusią žiemą buvo jūsų gyvenamajame kambaryje? [UA] 
 
1 – daugiau nei 24°C  
2 – 18°C – 23°C 
3 – 14°C – 17°C 
4 – mažiau nei 13°C  
 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 
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13. Ar vasarą vėsinimui naudojate kurį nors iš toliau išvardintų vėsinimo prietaisų?  
PAŽYMĖKITE VISUS NAUDOTUS VARIANTUS 
 

  TAIP NE Nežino Neatsakė 

13.1 Ventiliatorių 1 2 99 X 

13.2 Oro 
kondicionierių 

1 2 99 X 

13.3 Kitą (nurodykit) 
……… 

1 2 99 X 

 
14. Ar galite pasakyti, kiek jūsų namų ūkis kiekvieną mėnesį moka už komunalines ir aptarnavimo paslaugas? 
Padėkite respondentui apskaičiuoti. Į lentelę įrašykite tik pagrindinio būsto išlaidas. Jei namų ūkiui nereikia 
mokėti už tam tikrą paslaugą, pažymėkite 0!  
Jei jis/ji moka fiksuoto dydžio sąskaitą už komunalines paslaugas, mėnesio išlaidas apskaičiuokite 
remdamiesi bendromis metinėmis išlaidomis. 
Respondentas neturi jums parodyti sąskaitų, tačiau jei jis nori, leiskite jam/jai tai padaryti. 
Atkreipkite dėmesį, kad žiemos išlaidos taikomos ne kiekvienoje kategorijoje! 
Buto mokestis, apimantis vandenį / šildymą / elektrą, nurodomas tik tais atvejais, kai tokios paslaugos 
įtrauktos į buto mokestį. 
 

  Išlaidos 
šalčiausią 
žiemos mėnesį 
(EUR) 

Vidutinis 
mėnesio 
mokestis 
per 
pastaruosius  
12 mėnesių 
(EUR)  

Iki pandemijos: 
daugiau = 1; 
mažiau = 2; tiek 
pat = 3; fiksuota 
komunalinių 
paslaugų sąskaita 
= 4 

  Nežino = 99; Netaikomas = 88; Neatsakė = X 

14.1 Elektra    

14.2 Dujos    

14.3 Dujos balionuose 
[BG] 

   

14.4 Centralizuotas 
šildymas 

   

14.5 Kiti šildymo šaltiniai 
(medis, anglis ir 
pan.)  

   

14.6 Vanduo -----------   

14.7 Būsto mokestis / 
bendrųjų patalpų 
priežiūros išlaidos  

-----------   

14.8 Būsto mokestis su 
vandeniu [HU] 

-----------   
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14.9 Būsto mokestis su 
šildymu [HU] 

   

14.10 Būsto mokestis su 
elektra [HU] 

   

 
 

15. Daugeliui žmonių sunku laiku padengti visas išlaidas, įskaitant sąskaitas už komunalines paslaugas. Ar 
per pastaruosius dvejus metus turėjote apriboti savo išlaidas maistui, vaistams ar kitoms būtiniausioms 
prekėms, kad išvengtumėte įsiskolinimų už komunalines paslaugas?  

1 – Taip, dažnai 

2 – Taip, kartais 

3 – Kartais turėjome rinktis, bet nusprendėme apmokėti sąskaitas vėliau 

4 – Ne, tokių sprendimų nereikėjo 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

16. Ar jūsų namų ūkis per pastaruosius 12 mėnesių turėjo įsiskolinimų, t. y. negalėjo laiku sumokėti 
sąskaitų už komunalines paslaugas? 

 
1 – Taip 
2 – Ne  
 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

17. Kuris teiginys geriausiai apibūdina įsiskolinimų situaciją jūsų namų ūkyje? 
 
1 – Kartais vėluojame sumokėti dėl finansinių sunkumų. 
2 – Dažnai vėluojame sumokėti už komunalines paslaugas. 
3 – Dėl vėluojančių mokėjimų mūsų namų ūkiui kartais nutraukiamas komunalinių paslaugų teikimas. 
 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

Toliau pateikti klausimai apie jūsų būsto komforto lygį. 18–19: jei Jums tenka naudotis antriniais šildymo 
šaltiniais/šaldymo prietaisais, tačiau tai nesukelia finansinių sunkumų Jūsų šeimai, pažymėkite „Taip“. 
 
 

PEREIKITE PRIE 18! 

JEI 16 = TAIP: 
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  TAIP NE NEŽINO NEATSAKĖ 

18. Ar būste yra pelėsio? 1 2 99  X  

19. Ar jūsų namų ūkis gali sau leisti žiemą pakankamai 
šildyti namus?  1 2 99 X 

20. Ar jūsų namų ūkis gali sau leisti vasarą pakankamai 
vėsinti namus?  

1 2 99 X 

 

21. Kokia, Jūsų nuomone, mėnesio pajamų suma būtų pakankama Jūsų šeimai, kad būtų užtikrintas 
komfortabilus gyvenimas?   
………………………………………………………… EUR 
 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

Valdymas ir gyventojų bendruomenė 

Šiame skyriuje pateikiami klausimai apie pastato valdymą ir gyventojų bendruomenę. 

22. Ar jūsų pastate dirba valytojas ir (arba) sargas? [BG, HU, LT, MK] 

1 – Taip 

2 – Ne 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

23. Ar jūsų pastate* yra oficiali namų savininkų asociacija (bendrija) arba kita valdymo struktūra? [BG, LT, 
MK, UA] 

1 – Taip 

2 – Ne 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

24. Kas prižiūri jūsų pastatą / laiptinę / įėjimą? Galbūt priežiūra yra neformali: numatyta, kaip priimami bendri 
sprendimai, kažkas koordinuoja veiklas veiklą, bet be įregistruotos teisinės formos.  

1 – Vienas iš pastato gyventojų 

2 – Asmuo, kuris negyvena šiame pastate 

3 – Įmonė 

4 – Būsto kooperatyvas 

5 – Namo bendrija 
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6 - Kita 

7 – Nėra jokio valdymo, net neformalaus  

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

 

 

 

25. Koks yra formalaus ar neformalaus valdymo / priežiūros vienetas: visas pastatas ar tik jo dalis? [BG, 
LT, MK] 

1 – Visas pastatas 

2 – Pastato dalis (laiptinė, įėjimas ir kt.) 

3 – Namo bendrijos patalpos 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

 

 

 

26. Išvardinsiu teiginius apie pastato valdytojo / administratoriaus ir (arba) valdymo įmonės darbą. 
Nurodykite, ar su jais sutinkate, naudodami skalę, kurioje 1 = visiškai nesutinku; 4 = visiškai sutinku.  

Pažymėti „Nesusidūriau su tokia situacija“ galima tik pirmajame ir penktajame punkte! 

JEI 24 = 1, 2, 3, 4 arba 5 

JEI 24 = 1, 2, 3, 4 arba 5 

: 

PEREITI Į 26! 
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  Visiškai 
nesutinku 

  Visiškai 
sutinku 

Nesusidūriau 
su tokia 
situacija 

Nežinau  Neatsakysiu 

26.1 Administratorius visada padeda, jei 
gyventojas paprašo jo pagalbos. 

1 2 3 4 5 99 X 

26.2 Manau, kad administratorius palaiko 
pastato priežiūrą. 

1 2 3 4 - 99 X 

26.3 Aš patenkintas administratoriaus 
darbu. 

1 2 3 4 - 99 X 

26.4 Nuolat susitinkame su 
administratoriumi ar jo atstovais , 
palaikome ryšį telefonu.  

1 2 3 4 - 99 X 

26.5 Neturiu galimybės susipažinti su 
informacija arba finansiniais pastato 
dokumentais.   

1 2 3 4 5  99 X 

 

27. Išvardysiu teiginius apie jūsų pastato gyventojų bendruomenę. Nurodykite, ar su jais sutinkate, 
naudodami skalę, kurioje 1 = visiškai nesutinku; 4 = visiškai sutinku.  

  Visiškai 
nesutinku 

  Visiškai 
sutinku 

Nežinau  Neatsakysiu 

27.1 Kartais man atrodo, kad dėl kai kurių 
gyventojų elgesio būtų geriau gyventi 
kitur. 

1 2 3 4 99 X 

27.2 Nuolat vyksta konfliktai su kitais 
gyventojais. 

1 2 3 4 99 X 

27.3 Aš manau, mano kaimynai yra puikūs. 1 2 3 4 99 X 

27.4 Namo bendruomenėje dažnai kyla 
konfliktų. 

1 2 3 4 99 X 

27.5 Dažnai bendrauju su kaimynais ar kitais 
gyventojais. 

1 2 3 4 99 X 

 
28. Kiek vidutiniškai butų savininkų susirinkimų per metus dalyvaudavote iki pandemijos?  ………… (skaičius) 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 
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29. Kiek butų savininkų susirinkimų per metus vykdavo iki pandemijos? ……………… (skaičius) 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 
30. Kiek būstų savininkų dalyvauja namo susirinkimuose?  

1 – Daugiau negu 2/3  

2 – Tarp pusės ir 2/3 būstų savininkų 

3 – Mažiau nei pusė 

4 – Tik keletas šeimų 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

31. Kai kuriuose pastatuose dalis gyventojų dažnai vėluoja sumokėti komunalinius mokesčius. Kaip manote, 
ar reikšminga ši problema jūsų pastate?  

1 – Mūsų pastate tokios problemos nėra arba ji visiškai nereikšminga. 

2 – Nelabai reikšminga. 

3 – Taip, problema nemaža. 

4 – Labai reikšminga. 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

32. Pakalbėkime apie bendrą pastato būklę ir problemas, kurios gali kilti dėl techninės priežiūros. Kuris iš šių 
teiginių yra geriausiai apibūdina jūsų pastatą?  

1 – Pastatas yra geros techninės būklės: prietaisai ir komunalinės paslaugos (pvz., liftas, elektros instaliacija) 
veikia gerai, o jei kyla problemų, jos greitai išsprendžiamos. 

2 – Pastatas geros būklės, tačiau kartais pasitaiko problemų. 

3 – Mūsų pastate sprendžiamos tik neatidėliotinos problemos, todėl namo būklė nuolat blogėja.  
4 – Mūsų pastatas prastos būklės, dažnai kyla techninių problemų. 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 
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Renovacijos iniciatyvos ir paramos schemos 

Šiame skyriuje aptarsime klausimus apie renovacijos iniciatyvas ir programas 
 
33. Kiekviename daugiabučiame name pasitaiko tam tikrų techninių problemų. Prašome išvardyti tris, jūsų 
nuomone, svarbiausias problemas ar dalykus, kuriuos būtų galima patobulinti jūsų pastate. Trumpas 
atsakymas. Išsamų problemų sąrašą su kodais pateiksime kodavimo instrukcijose. (Pvz. nesandarus stogas = 
1; šildymo suvartojimo negalima kontroliuoti = 2; ir t. t.). Problemos, kurių nėra sąraše, liks nekoduotos ir bus 
išverstos kaip tekstas.  

1. Problema:………………………………………………………….… 
2. Problema:……………………………………………………………. 
3. Problema:……………………………………………………….…… 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

34. Pagalvokite apie anksčiau minėtas problemas (žr. 33 punktą) arba kitas svarbias pastato problemas. 
Atsižvelgdami į jūsų gyvenamo pastato problemų priežastis ir būtinų atnaujinimo darbų kliūtis, kuris iš toliau 
pateiktų teiginių yra teisingas kalbant apie šį pastatą?  

1 – Per pastaruosius 5 metus gyventojai nesvarstė renovacijos galimybės. 

2 – Per pastaruosius 5 metus aptarėme renovacijos galimybę, bet nepateikėme paraiškos jokiai programai.  

3 – Jau nusprendėme teikti paraišką pagal kokią nors programą, šiuo metu teikiame paraišką / laukiame 
paraiškos rezultatų. 

4 – Teikėme paraišką renovacijos programai, tačiau mūsų paraiška nebuvo patvirtinta. 

 

BG: 

34. Pagalvokite apie anksčiau paminėtas problemas (žr. 33 punktą) arba kitas svarbias pastato problemas. 
Atsižvelgdami į jūsų gyvenamo pastato problemų priežastis ir būtinų atnaujinimo darbų kliūtis, kuris iš 
toliau pateiktų teiginių yra teisingas kalbant apie šį pastatą? 

1 – Mes, gyventojai, nesvarstėme renovacijos galimybės. 

2 – Mes aptarėme renovacijos galimybę, bet galiausiai nesikreipėme į jokią programą. 

3 – Nusprendėme teikti paraišką Nacionalinei energijos vartojimo efektyvumo didinimo programai, tačiau 
dar nesiėmėme jokių veiksmų. 

4 – Teikėme paraišką Nacionalinei energijos vartojimo efektyvumo programai, tačiau mūsų paraiška nebuvo 
patvirtinta. 

 JEI 34=1,3 arba 4 → PEREIKITE Į 36! 

: 
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35. Kodėl nepateikėte paraiškos į jokią programą? PAŽYMĖKITE GALIMAS PARINKTIS. 

 

36. Kartais valstybė arba vietos savivaldybės skiria subsidijas daugiabučiams renovuoti. Ar esate girdėję apie 
tokias subsidijų schemas? Jei taip, ar galėtumėte jas įvardyti arba apibūdinti? 

Užrašykite atsakymą ir užkoduokite jį. 

Programa(os):……………………………………………………………………………….…. , kodas:……….. 

 

99 – Nežino X – Neatsakė  

 

 

B36. Ar girdėjote apie Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose pastatuose programą?? [BG] 

 

1 – Taip 

2 – Ne  

 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

  TAI
P 

NE NETAIKOMA NEŽINO NEAT
SAKĖ 

35.1 Nėra programos, kuri suteiktų pakankamo dydžio subsidijas. 1 2 3 99 X 

35.2 Prieinamos programos turi trūkumų, tokių, kaip: 
......................... (pvz., sudėtinga pateikti paraišką). 

1 2 3   

35.3 Renovacijai reikia visų gyventojų sutikimo ir finansinio indėlio, 
o tai sudėtinga pasiekti. 

1 2 3 99 X 

35.4 Kadangi namų savininkai nesutiko su planuojamos renovacijos 
tikslais arba nemanė, kad renovacija būtina. 

1 2 3 99 X 

35.5 Namų savininkai nusprendė, kad renovacijos procesas būtų 
pernelyg nepatogus (pvz., netvarka, triukšmas). 

1 2 3 99 X 

35.6 Neatsirado asmenų, kurie organizuotų visa procesą. 1 2 3 99 X 

35.7 Kita: ............................................................................ 1 2 3 99 X 

JEI 34=2 

: 

PEREIKITE Į 43 (5 skyrius)! 

PEREIKITE Į 43! 
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37. Ar žinote, kad galite kreiptis dėl specialios paskolos, kuri padės jums pradėti gaminti saulės energiją? Ar 
girdėjote apie paskolą saulės kolektoriams? [LT] 

 

1 – Taip 

3 – Ne 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

38. Ar žinote, kad galite sutaupyti įsigydami saulės elektrinę? Vyriausybė remia iki 10 kW galios elektrinių 
įsigijimą, kad galėtumėte gaminti elektros energiją savo namų poreikiams. Paramos suma siekia iki 323 eurų už 
1 kW įrengtos saulės energijos. [LT] 

1 – Taip 

3 – Ne 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

 

 

 

39. Kaip įvertintumėte savo žinių ir programos suvokimo lygį? [HU] 

  Žemas 
(girdėjau 
apie 
programą, 
tačiau 
nežinau 
jokių 
detalių) 

Vidutinis 
(žinau 
pagrindinius 
programos 
aspektus, 
bet nieko 
neišmanau 
apie 
paraiškų 
teikimo 
procesą). 

Aukštas 
(žinau apie 
programą 
ir kaip 
pateikti 
paraiškas) 

Nežino Neatsakė 

39.1  1 2 3 99 X 

39.2  1 2 3 99 X 

39.3  1 2 3 99 X 

JEI 36=TAIP 
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40. Iš kur sužinojote apie programą? [BG] 

1   TV 

2   Radijas 

3   Laikraštis 

4   Internetas 

5   Lankstukas (informacinis arba reklaminis) 

6   Lauko reklama (stendai) 

7   Vieši renginiai 

8   Kaimynai 

9   Giminės/pažįstami/draugai 

              10  Kita (nurodykite) …………………………………………… 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

41. Jei programa būtų tęsiama iš dalies finansuojant būstų savininkams, kurie iš toliau nurodytų taisyklių ir 
procedūrų pakeitimų paskatintų jus investuoti savo lėšas kartu su viešąja subsidija? [BG] 

  Taip Ne Nežino  Neatsakė 

41.1 Skaidresnės procedūros 1 2 99 X 

41.2 Daugiau informacijos apie renovacijos privalumus 1 2 99 X 

41.3 Galimybė pasinaudoti lengvatiniais kreditais 1 2 99 X 

41.4 Paprastesnis paraiškų teikimas 1 2 99 X 

41.5 Nauji arba pakeisti atrankos kriterijai 1 2 99 X 

41.6 Aktyvesnis savininkų dalyvavimas priimant 
sprendimus dėl priemonių įgyvendinimo 

1 2 99 X 

41.7 Būstų savininkų dalyvavimas renkantis rangovus 1 2 99 X 

41.8 Savininkų įsitraukimas į kokybės kontrolę 1 2 99 X 

41.9 Medžiagų ir darbų kokybės garantijų valdymas 1 2 99 X 

41.10 Kita (nurodykite):……..………….. 1 2 99 X 

 

42. Jei turėtumėte skirti tam tikrą dalį pastato renovavimui, kokią išlaidų dalį galėtumėte padengti? [BG] 

1 – iki 5 % 

2 – nuo 5 %  iki 10 % 

3 – nuo 10 % iki 20 % 

JEI 36=TAIP 
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4 – nuo 20 % iki 30 % 

5 – nuo 30 % iki 50 % 

6 – negalėčiau prisidėti 

7 – kita (nurodykite): ………………………. 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

BG: 

B43. Jei atnaujinimai būtų vykdomi ir turėtumėte skirti lėšų, kad papildytumėte EE priemones, kokią sumą 
galėtumėte skirti vienu kartu? 

…………………………… EUR 

0 – negalėčiau skirti lėšų  

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

43. Kiek norėtumėte sumokėti už renovaciją, kuri apimtų anksčiau išvardytų problemų sprendimus (viena 
suma)? [HU, LT, MK, UA] 

 
…….………………………EUR 

0 – negalėčiau skirti lėšų 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

44. Jei tektų mokėti už renovaciją, kaip norėtumėte už ją sumokėti? PERSKAITYKITE VARIANTUS IR Į LENTELĘ 
ĮRAŠYKITE PIRMĄJĮ IR ANTRĄJĮ PASIRINKIMĄ (NE DAUGIAU 2 PASIRINKIMŲ)  

 

44.1  Pirmas 
pasirinkimas:………….. 
[NURODYKITE KODĄ] 

99 – 
Nežino 

X – 
Neatsakė 

44.2 
Antras 
pasirinkimas:………….. 
[NURODYKITE KODĄ] 

99 – 
Nežino 

X – 
Neatsakė 



 
 

88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 – Nežino X – Neatsakė 
 

M45.1. Paskolas daugiabučių pastatų renovacijai teikia organizacija „Habitat for Humanity Macedonia“, kuri 
bendradarbiauja su savivaldybėmis ir finansų įstaigomis. [PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ]. Ar 
pritartumėte, kad jūsų daugiabutis kreiptųsi dėl šios paskolos, jei tai reikštų didesnį būsto paslaugų mokestį 
arba didesnes būsto savininkų įmokas? [MK] 

1 – Taip 

2 – Ne 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

M45.2. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) teikia paskolas daugiabučiams pastatams 
renovuoti. [PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ] Ar pritartumėte, kad jūsų daugiabutis kreiptųsi dėl 
šios paskolos, jei tai reikštų didesnį būsto paslaugų mokestį arba didesnes būsto savininkų įmokas? [MK] 

1 – Taip 

2 – Ne 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

44. 44. MOKĖJIMO FORMŲ KODAI 

1 – Asmeninės santaupos 

2 – Beprocentinė paskola komerciniame 

banke. 

3 – Beprocentinė paskola valstybės ar 

savivaldybės fonde. 

4 – Papildomas kasmetinis mokestis 

savivaldybei. 

5 – Papildomas kasmėnesinis mokestis, 

pridedamas prie komunalinių paslaugų 

sąskaitos.  

6 – Kasmėnesiniais mokėjimais pastato 

priežiūros įmonei (pastato paimta 

paskola). 

7 – Kita (nurodykite):……………………. 
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M45.3. Karpošo savivaldybė teikia subsidijuojamas paskolas daugiabučių pastatų renovacijai. [PAPILDOMA 
INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ] Ar pritartumėte, kad jūsų daugiabutis kreiptųsi dėl šios paskolos, jei tai 
reikštų didesnį būsto paslaugų mokestį arba didesnes būsto savininkų įmokas? [MK] 

1 – Taip 

2 – Ne 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 
 

U45. Ukrainos valstybinio energijos efektyvumo fondo programa „ENERGODIM“ teikia dotacijas, kuriomis 
kompensuojama nuo 40 iki 70 proc. daugiabučių namų modernizavimo išlaidų. Vietos savivaldybės prie šios 
dotacijos prideda papildomas išmokas renovacijos išlaidoms kompensuoti. Visos programos „ENERGODIM“ 
išmokos atliekamos per komercinį banką po atliktų EE renovacijos darbų. Ukrainos EEF patvirtinus paraišką, 
namo bendrija turi pasirašyti sutartį su tam tikrais komerciniais bankais dėl paskolos suteikimo. Ar 
pritartumėte, kad jūsų daugiabučio namo savininkų bendrija pateiktų paraišką programai „ENERGODIM“ ir, 
jei jūsų paraiška būtų patvirtinta, jūsų daugiabučio namo savininkų bendrijos vadovas pasirašytų sutartį su 
komerciniu banku dėl paskolos, o tai reikštų, kad padidėtų buto mokestis arba butų savininkai atsiskaitytų 
už paskolą dalimis? [UA] 

1 – Taip 

2 – Ne 

 

46 – Nežino X – Neatsakė 

 
46. Kokią sumą galėtumėte mokėti dalimis per mėnesį kaip paskolą arba didesnį būsto išlaikymo mokestį? 

Įmokomis arba didesniam būsto mokesčiui galėčiau skirti ......................EUR/mėn. 
              0 - negaliu skirti papildomų lėšų įmokoms arba didesniam būsto mokesčiui  

 

99 – Nežino X – Neatsakė  

TIK KARPOŠE: 
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Socialiniai demografiniai duomenys ir pandemijos poveikis 

Norėčiau užduoti keletą klausimų, susijusių su dabartine jūsų šeimos finansine padėtimi ir kaip Covid-19 
pandemija paveikė jūsų namų ūkį.  

47. Su kuo gyvenate šiame būste? Paprašysiu pateikti bendros informacijos (nereikia atskleisti vardo, 
pavardės ir asmens duomenų). 

 GIMINYSTĖS 
RYŠYS (KAIP JIS / 
JI SUSIJĘS SU 
RESPONDENTU). 

LYTIS (MOTERIS=1, 
VYRAS=2) 

GIMIMO 
METAI 

AR JIS / JI DIRBA / 
STUDIJUOJA / NEI 
DIRBA, NEI 
STUDIJUOJA 

1  1 2   

2  1 2   

3  1 2   

4  1 2   

5  1 2   

6  1 2   

7  1 2   

8  1 2   

9  1 2   

 

 

 

 

 

47. GIMINYSTĖS RYŠIO KODAI 

1 – Respondentas 

2 – Partneris / sutuoktinis 

3 – Vaikai arba sutuoktinio vaikai 

4 – Tėvai arba sutuoktinio tėvai 

5 – Anūkai 

6 – Seneliai 

7 – Broliai arba seserys / įbroliai 

8 – Kita 

99 – Nežino 

X – Neatsakė 

UŽIMTUMO STATUSO KODAI 

1 – Darbas visą darbo dieną 

2 – Darbas ne visą darbo dieną 

3 – Bedarbis 

4 – Pensininkas 

5 – Namų šeimininkas 

6 – Studentas arba asmuo jaunesnis nei 

6 metų amžiaus 

7 – Kitas ekonomiškai neaktyvus 

suaugęs asmuo 

99 – Nežino 

X – Neatsakė 
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48. Kokį aukščiausią išsilavinimo lygį yra įgijęs šeimos galva ir (arba) suaugęs asmuo, turintis aukščiausią 
išsilavinimo lygį šeimoje? 

1 – 

2-  

3- 

4- 

5- 

6- 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 

49. Kokios jūsų namų ūkio vidutinės grynosios mėnesio pajamos per pastaruosius 12 mėnesių? 

………………………… EUR 
 

99 – Nežino X – Neatsakė 
 

50. Ar galėtumėte nurodyti kategoriją, kuriai priklauso jūsų namų ūkio grynosios pajamos? Norėčiau 
priminti, kad visi atsakymai bus tvarkomi anonimiškai, kartu su daugeliu kitų respondentų duomenų. 

 
1 – mažiau nei 300 EUR 
2 – 301-400 EUR 
3 – 401-500 EUR 
4 – 501-1000 EUR 
5 – 1001-1500 EUR 
6 – 1501-2000 EUR 
7 – 2001-3000 EUR 
8 – daugiau nei 3000 EUR 
 

99 – Nežino X – Neatsakė 
 
51. Kuris iš pateiktų apibūdinimų labiausiai atitinka jūsų nuomonę apie jūsų namų ūkio pajamas šiuo metu? 
1 – Dabartinės pajamos užtikrina mums patogų gyvenimą  

2 – Galime sudurti gala su galu 

3 – Mums sudėtinga išgyventi gaunant dabartines pajamas  

4 - Mums labai sunku išgyventi gaunant dabartines pajamas 

PEREIKITE PRIE 51! 

JEI 49= NEATSAKĖ ARBA NEŽINO: 



 
 

92 
 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 
 

52. Kaip jūs apibūdintumėte savo/savo šeimos finansinę situaciją, lyginant su vidutine šeima, gyvenančia 
jūsų name? 

1   Daug geresnė 
2   Šiek tiek geresnė 
3   Panaši 
4   Šiek tiek blogesnė  
5   Gerokai blogesnė 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 
 
53. Ar per pastaruosius 12 mėnesių gavote finansinę paramą iš valstybės ar vietos savivaldybės savo būstui 
išlaikyti ir (arba) komunalinėms išlaidoms padengti?? 
 

  Taip Ne Nežinau Neatsakysiu 

53.1 Gaunu nuolatinę paramą (ji nesusijusi su 
pandemija)  

1 2 99 X 

53.2 Gavau paramą dėl pandemijos ar karantino 1 2 99 X 

 
54. Ar pandemija paveikė jūsų arba jūsų šeimos pajamas? 
1   Sumažino  
2   Nepaveikė 
3   Padidino 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 

 
 
55. Kuris iš pateiktų teiginių geriausiai apibūdina pandemijos ir karantino įtaką jūsų išlaidoms? 
1   Mūsų išlaidos pandemijos metu padidėjo 
2   Mūsų išlaidos išliko tokios pačios 
3   Išlaidos pandemijos metu sumažėjo 

 

99 – Nežino X – Neatsakė 
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@ComActProject 

ComAct project 

www.comact-project.eu 

https://twitter.com/ComActProject
https://www.facebook.com/ComAct-project-101696498416631
http://www.comact-project.eu/

