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� Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės
energetikos strategijaįpareigojanti siekti, kad vietinių ir
atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame mūsų
šalies balanse 2025 m. sudarytų apie 20 proc.

� Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų
programos vienas iš neatidėliotinų veiklos prioritetų yra
„Energetikos problemų sprendimas, šildymo kainų
mažinimas,<...>, platesnis atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimas“.

� Generalinės miškų urėdijos ir VĮ miškų urėdijų 2012–
2014 metų vienas iš veiklos prioritetų yra pigesnio kuro
– biokuro žaliavos iš miško kirtimo atliekų –
gamybos didinimas.
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� Patvirtintas miško kirtimo atliekų ruošimo
mechanizmų įsigijimų strateginis planas 2012-2015
metams;

� Nustatyta miško kirtimo atliekų kirtavietėse, smulkių
medelių iš jaunuolynų ugdymo ir pakelių bei griovių
valymo pardavimo gyventojams tvarka;

� Nustatytas miško kirtimo atliekų, skirtų
centralizuotam pardavimui 2013 metams, kiekis (228
tūkst. m³);

� Patvirtintas Pavyzdinis biokuro žaliavos iš miško
kirtimo atliekų ir nelikvidinės medienos iš jaunuolynų
ugdymo kirtimų biokuro žaliavai gaminti paruošimo,
sandėliavimo ir priešgaisrinės apsaugos tvarkos
aprašas.
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� VĮ miškų urėdijose, dirbančių rangovinių įmonių, turimi mechanizmai:
medkirčių - 65 vnt., medvežių - 174 vnt., savikrovių priekabų – 193 vnt.
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� VĮ miškų urėdijos įsakymu yraįpareigotos 2012 m. pateikti 228 tūkst. m³ miško
kirtimo atliekų centralizuotam pardavimui.

� VĮ miškų urėdijos yra įpareigotos įvertinti biokuro žaliavos jų teritorijoje
esančius potencialius pirkėjus bei jų turimus gamybinius pajėgumus. Parduodamą
biokuro žaliavos kiekį siūlyti tarpiniame sandėlyje ar kirtavietėje, atsižvelgiantį
pirkėjų pageidavimus.

� Kiekių regioninis pasiskirstymas:
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� Privalomas visoms  VĮ miškų urėdijoms bei medienos ruošos 
įmonės, teikiančioms rangos paslaugas.

� Jame apibrėžta:
� biržių parinkimas biokuro žaliavos iš miško kirtimo atliekų 

gamybai;
� biokuro žaliavos iš miško kirtimo atliekų gamybos ir pagamintos 

žaliavos iš miško kirtimo atliekų kokybės pagrindiniai aspektai;
� biokuro žaliavos iš miško kirtimo atliekų sandėliavimo tvarka;
� biokuro žaliavos iš miško kirtimo atliekų sandėlių priešgaisrinės 

apsaugos taktika.
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� Bendradarbiaujama su:
� LR energetikos ministerija;
� AB „Lietuvos Energija”;
� Lietuvos Biomasės energetikos asociacija 

„Litbioma”;
� Energijos išteklių birža „Baltpool“.
� Teikti siūlymai Aplinkos ministerijai, rengiant 

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 
naudojimo 2013 m. sąmatą.

� Dalintasi patirtimi su Estijos ir Latvijos valstybinių 
miškų darbuotojais.
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Eil. Nr. Struktūra

Referencinis
2010                            2030

Mln., m³

1. Stiebų mediena, iš viso 1,0 2,1

2.
Šakos, viršūnės, smulkūs medeliai 0,4 1,1

3.
Kelmai ir šaknys

0,0 0,2

4.
Medienos pramonės atliekos 1,8 2,7

5.
Želdynų, sodų, pakelių, pagriovių 
mediena

0,8 0,9

6.
Antrinė, panaudota mediena 0,6 0,8

Iš viso
4,6* 7,8**

* 0,9 mln. tne **1,53 mln.tne

Šaltinis. Valstybinė miškų tarnyba



� Ekologiniai:

� FSC reikalavimai (privaloma palikti negyva mediena,  kelmai ir t.t.).
� Neturtingos augavietės – negalimas pilnas kirtimo atliekų pašalinimas dėl galimo 

maistmedžiagių trūkumo jaunuolynams.
� Ekonominiai:

� Didelis ištraukimo atstumas - aukšta galutinė gaminamo sortimento savikaina.
� Mažo tūrio biržės – sandėliuoti ne mažiau kaip po 25 m³ (būtina sąlyga, 

parduodant miško kirtimo atliekas) . 
� Nelikvidinės medienos iš jaunuolynų ugdymo kirtimų biokurui gaminti – didelė 

savikaina (92 LTL/m³) - nekonkurencinga pardavimo kaina.
� Technologiniai:

� Užmirkusios augavietės - miško kirtimo atliekos suklojamos į valksmas.
� Miško kirtimo darbų  sezoniškumas. 
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� Realiai galimas gaminti miško kirtimo atliekų tūris iš valstybinių miškų iš 
pagrindinio ir tarpinio naudojimo kirtimo biržių yra apie 7-9 % nuo
bendro likvidinės medienos tūrio, t.y.  apie 300 tūkst. m³.

� (Bendras medieninio biokuro žaliavos kiekis – 3 mln. m³. – šaltinis VMT).
� Medienos tūris iš valstybinių miškų 

iš jaunuolynų ugdymo
kirtimų – 100 tūkst. m³.

� Miško kirtimo 
atliekų kiekis iš privačių
miškų – apskaita neorganizuota.

� Miško kirtimo atliekos
siūlomos, atsižvelgiant
į rinkos poreikį.

� Didėjant poreikiui, didinama
miško kirtimo atliekų pasiūla.
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� Techninės
� Finansinės
� Institucinės
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� Ruošos sezoniškumas - pagrindiniai kiekiai
reikalingi šildymo sezono metu;

� Kiekių regioninis pasiskirstymas;

� Apskaitos bazės įteisinimas (urėdijose apskaita
- ktm, šilumos tiekėjas - tne).
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� Siūlymai Aplinkos ministerijai Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatai:

� skirti išlaidų kompensavimą iki 50 proc.;
� skirti lėšų sumą – 6 000 tūkst. Lt.
� Pasiūlymo privalumai:
� skatinti VĮ miškų urėdijų, kaip biokuro ir biokuro žaliavos 

ruošėjų, konkurencingumą; 
� VĮ miškų urėdijų galimybė teikti paslaugas privačių miškų 

savininkams, ruošiant biokuro žaliavą ir didinant jos kiekį.
� Į pasiūlymą atsižvelgta iš dalies:
� skirta išlaidų kompensavimas iki 30 proc.;
� skirta lėšų suma – 5 380 tūkst. Lt.
� Aukšta nelikvidinės medienos iš jaunuolynų ugdymo kirtimų 

biokurui gaminti savikaina( apie 92 LTL/m³): 
� Nėra gamybos sąnaudų kompensavimo mechanizmo.
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� Mokesčių našta 2-3 kartus mažesnė privačiam
sektoriuje;

� VĮ miškų urėdijos nekonkurencingos, lyginant su
privačiais ruošėjais, nes :

� privačios įmonės nemoka 15 proc. žaliavinės
medienos mokesčio (6 litus už 1 m ³);

� privačios įmonės moka ženkliai mažiau „Sodros“
ir kitų mokesčių valstybei, (2 litus už 1 m ³);

� privačios įmonės pasinaudojo ES parama iki 50
proc. lėšų už mechanizmų įsigijimą, (17 litų už 1
m³ -mechanizmų nusidėvėjimas);

� galutinis balansas - 25 litų už 1 m ³ savikainos
skirtumas privačių įmonių naudai.
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� Nebaigta žemės reforma: 
� nepanaudojami rezervuoti nuosavybės grąžinimui miškai;

� potencialūs metiniai vien malkų kurui  kiekiai apie 100 tūkst. m³. 

� Kai kurių  institucijų pseudo idėjos – biokuro žaliavos iš kelmų ruoša:
� prieštarauja FSC vienam iš principų -biologinės įvairovės išsaugojimui;
� neigiamas poveikis miško dirvožemiui;
� biokuro žaliavos iš kelmų ruošos savikaina trigubai didesnė nei biokuro 

žaliavos iš miško kirtimo atliekų (115-140 Lt./m³).  
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� Nacionalinė miškų ūkios ektoriaus plėtros 2012–2020
metams programa:

� miško kirtimo atliekų apimtis 2014 m. padidinti
iki 300 tūkst. m³.

� Prekybai pateikti dengtas specialiu popieriumi miško
kirtimo atliekas;

� miško kirtimo atliekų įrangos įsigijimo strateginio plano
tobulinimas, įsavinti Klimato kaitos specialiosios programos
lėšomis;

� teisės aktų, sukuriant lanksčias miško kirtimo atliekų
pardavimo sąlygas, tobulinimas;

� paslaugų teikimo privačių miškų savininkams didinimas.
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