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Pristatymo planas 

 Įvadas; 

 Pokyčiai šalies energijos balanse ir biokuro 

vartojimo tendencijose; 

 Motyvai biokuro apskaitai įteisinti;  

 Pagrindiniai kietojo biokuro apskaitos 

principai; 

 Biokuro energetinės vertės nustatymo 

būdai; 

 Biokuro apskaitos įtaka šilumos įmonių 

ekonominiams rodikliams; 

 Apskaitos organizavimo problemos. 



Pirminės energijos sąnaudų kaita pasaulyje 
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1980-1990 m. padidėjo 1,56 mlrd. tne 

1990-2000 m. – 1,31 mlrd. tne, 

2000-2005 m. – 1,42 mlrd. tne, 

2005-2010 m. – 1,20 mlrd. tne 

2011 m. – 354 mln. tne 



Pirminės energijos sąnaudų struktūros kaita 

 pasaulyje 
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  Pirminės energijos tiekimas pasauliui 



Pirminės energijos poreikių prognozė 

(esamos politikos scenarijus) 

2035 m. pasaulyje būtų suvartojama 18,6 mlrd. tne, AEI dalis 14,6%. 



Pirminės energijos poreikių prognozė 

(naujosios politikos scenarijus) 

2035 m. pasaulyje būtų suvartojama 17,4 mlrd. tne, AEI dalis 17,6%.  

 



Pirminės energijos poreikių prognozė 

(2ºC politikos scenarijus) 

2035 m. pasaulyje būtų suvartojama 14.9 mlrd. tne, AEI dalis 26,3%.  



Pokyčiai bendrame Lietuvos energijos 

balanse 

 
 

 



Lietuvos pirminės energijos ištekliai  

ir apsirūpinimas energija 

2012 m. 63,7% vietinių energijos išteklių teko medienai,13,4% – kitiems AEI, 

 visi vietiniai ištekliai tenkino 21,1% šalies poreikių. 



Energijos srautų diagrama 2012 m. 



Kuro sąnaudų kaita namų ūkio sektoriuje 
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2012 m. namų ūkiai sunaudojo 227,2 ktne elektros, 487,6 kne šilumos ir 822,2 ktne kuro: 

medienos 561 ktne arba 68,2%, gamtinės dujos sudarė 16,5%, kitas kuras –15,3%. 



Kuro sąnaudų kaita paslaugų sektoriuje 
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2012 m. paslaugų sektorius sunaudojo 269,1 ktne elektros, 199,6 kne šilumos ir 145,4 ktne 

 kuro: medienos 32,9 ktne arba 22,6%, gamtinės dujos sudarė 43,5%, kitas kuras –33,8%. 

 



Pirminės energijos sąnaudos elektrai ir 

 šilumai gaminti (1) 
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Pirminės energijos sąnaudos elektrai  

ir šilumai gaminti (2) 
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2012 m. elektrai ir šilumai gaminti sunaudota 1599,5 ktne kuro: gamtinių dujų 

1027,5 ktne arba 64,2%, naftos produktų 163,4 ktne arba 10,2%, medienos 

311,3 ktne arba 19,5%.  



      Centralizuotai tiekiamos šilumos gamyba iš biokuro  
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Elektrinės Katil inės Pagaminta iš biokuro centralizuotos šilumos, proc.

Įrengta apie 400 biokuro katilų, kurių  bendra galia 

 apie 830 MW, biokogeneracinių elektrinių 

įrengtoji elektrinė galia 56 MW, šiluminė – 164 MW   



Atsinaujinančių energijos išteklių srautų  

2012 m. diagrama  



Motyvai kietojo biokuro apskaitai 

įteisinti ir bendrieji principai 
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Reikšmingos aplinkybės (1) 

 Kadangi centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus kuro 

balanse dominuoja gamtinės dujos, labai išaugusios jų 

kainos lėmė ženkliai padidėjusias vartotojams tiekiamos 

šilumos kainas; 

 Daugiabučių gyvenamųjų namų apšiltinimas iš esmės dar 

deramai neįsibėgėjo. Todėl šilumos sąnaudos patalpoms 

šildyti žiemos mėnesiais sumažėja tik tuomet, kai už langų 

atlėgsta šaltis arba kai kambariuose palaikoma žemesnė 

temperatūra ir bloginamos gyvenimo sąlygos būstuose; 

 Biokuro dalis centralizuotai šilumą tiekiančių įmonių 

kuro balanse sudaro apie 27%, o galimybės mažinti 

šilumos gamybos kainą didinant biokuro įnašą per 

pastaruosius keletą metų išnaudojamos pastebimai 

aktyviau;  



Vidutinė gamtinių dujų ir biokuro kaina  



Reikšmingos aplinkybės (2) 

 Dėl palyginti lėto Lietuvos ir bendro pasaulio ekonomikos 

atsigavimo šalies gyventojų pajamos nuo 2010 m. beveik 

nedidėja, o jų pajamų-išlaidų balansai, išaugus daugelio 

prekių kainoms, negerėja; 

 Dėl įvairių priežasčių vartotojai, o ypač mažas pajamas 

gaunančios šeimos dažnai reiškia nepasitenkinimą 

sąskaitomis už patiektą šilumą ir karštą vandenį; 

 Todėl kietojo biokuro apskaitos taisyklės gali pasitarnauti 

ne tik siekiant nustatyti korektiškus santykius tarp biokuro 

pardavėjų ir pirkėjų, bet ir padidinti šilumos kainų 

skaidrumą, o tai labai svarbu šilumos vartotojams;  

 Svarbus motyvas, paskatinęs  Energetikos ministrą 

patvirtinti Taisykles, yra biokuro biržos įsteigimas ir teisės 

aktai, įpareigojantys pirkti didėjančią dalį biokuro biržoje. 



VKEK komisijos taikomas biokuro vidutinių 

kainų metodas 

Dar vienas reikšmingas motyvas, kuris paskatino vieningos 

biokuro apskaitos  įteisinimą, yra Kainų komisijoje taikomas 

vidutinių kuro kainų metodas; 

Remiantis  Kainų komisijos 2012 m. spalio – 2013 m. kovo mėn. 

duomenimis, svertinė biokuro pirkimo kaina  reguliuojamose 

šilumos tiekimo įmonėse skyrėsi 2 kartus (svyravo nuo 420 iki 

854 Lt/tne); 

Jei biokuro kaina didesnė už to paties laikotarpio Komisijos 

skelbiamą rinkos kainą, įmonės, apskaičiuodamos šilumos kainas, 

turi taikyti medienos kilmės biokuro vidutinę rinkos kainą, kuri 

nepadengia viešųjų pirkimo būdu įsigyto kuro sąnaudų, 

nemaža dalis įmonių dėl šios priežasties patiria nuostolių; 

  Vidutinė kaina nėra nei skaidrus, nei tinkamas būdas teisingai 

įvertinti realią padėtį biokuro rinkoje. 



Kietojo biokuro apskaitos taisyklės 

 

Taisyklės patvirtintos 2013 m. rugsėjo 20 d. LR 

energetikos ministro įsakymu  

Nr.1-185 ir taikomos įmonėms (objektams), kurių 

energijos gamybos iš kietojo biokuro įrenginių suminė 

šiluminė galia lygi ar didesnė nei 1 MW.  

 

Taisyklės nustato miško kirtimo bei medienos apdirbimo 

atliekų, šiaudų, linų ir kitų rūšių biologinės kilmės 

kietojo biokuro, naudojamo energijai gaminti, 

apskaitos reikalavimus energetikos įmonėms, biokuro 

pardavėjams ir kitiems juridiniams asmenims. 



Bendra taisyklių rengimo eiga (1) 

 Pastangos parengti biokuro apskaitos taisykles tęsėsi nuo 

2007 m., jų projektai buvo ne kartą tobulinami papildant jas 

naujais elementais ir koreguojant “jautrias” nuostatas; 

 2011 m. pabaigoje Lietuvos energetikos institute buvo 

parengtas projektas, kuriame buvo išsaugoti pagrindiniai 

principai ir svarbiausios ankstesniuose projektuose  jau 

suderintos nuostatos, tačiau buvo pasiūlyta pakeisti tiek 

taisyklių struktūrą, tiek ir energijos gamybos įmonėje  

vykdomos biokuro apskaitos principų traktavimą bei 

kokybės rodiklių nustatymo būdus; 

 LEI parengtas taisyklių projektas taip pat buvo keletą kartų 

aptartas su ekspertais LŠTA ir redaguotas,  ieškant varianto, 

kuris būtų priimtinas tiek didelėms, tiek mažoms 

centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms, tiek ir biokuro  

pardavėjams.  



Bendra taisyklių rengimo eiga (2) 

 Daugelis nuostatų buvo grindžiamos remiantis realia 

biokuro apskaitos patirtimi “AB Vilniaus Energija” ir 

“UAB Radviliškio šiluma”. Tačiau išliko nuostatų, kurių 

įgyvendinimas mažoms šilumos tiekimo įmonėms  kėlė 

nerimą dėl galimai padidėsiančių šilumos gamybos kainų; 

 2013 m. pradžioje buvo nuspręsta, kad taisyklių projektą, 

kuriam prieš metus iš esmės jau buvo pritarta, būtina 

redaguoti dar kartą, įvertinant tiek pokyčius biokuro 

rinkoje, tiek ir pažangą šilumos tiekimo įmonėse, įrengiant 

elektronines svarstykles, įkuriant laboratorijas kokybės 

rodikliams nustatyti ir pan. 

 Rengiant atnaujintą taisyklių projektą, buvo siekiama 

išgryninti biokuro pardavėjų ir pirkėjų atsakomybės ribas 

ir maksimaliai sumažinti tiek biokuro energetinės vertės, 

tiek ir biokuro kainos nustatymo paklaidas. 



Bendrieji apskaitos principai (1) 

 Įgyvendinant pagrindinę šių Taisyklių nuostatą – vykdyti 

biokuro apskaitą nuo įmonės vartų iki jo suvartojimo 

energijai gaminti – rekomenduojama remtis principais, 

kurie pateikti šešiuose skyriuose, ir tokiai apskaitai 

prieduose pritaikytomis formomis; 

 Suvartojamo kuro apimtys ir įmonėse iki šiol taikomi 

biokuro apskaitos būdai labai skirtingi, todėl vertinant tą 

įvairovę taisyklių nuostatoms siekta suteikti kiek galima 

daugiau universalumo; 

 Natūralu, kad taisyklių taikymas kelia problemų, nes  

sudėtinga reglamentuoti visas apskaitos procedūras taip, 

kad jos būtų tinkamos ir lengvai įgyvendinamos 

kiekvienoje įmonėje.  

 



Bendrieji apskaitos principai (2) 

 
 

 

Svarbiausias kietojo biokuro apskaitos principas – būtina 

nustatyti į šilumos ir/arba elektros energijos gamybos 

įmonę patiekto biokuro energetinę vertę, remiantis jo 

kiekio ir kokybės rodikliais.  



Bendrieji apskaitos principai (3) 

 Įgyvendinant nuoseklią apskaitą, siekiama užtikrinti: 

     skaidrią ir  pakankamai tikslią biokuro apskaitą,  

     korektiškus  biokuro pirkimo-pardavimo sutartimis 

apibrėžtus santykius tarp pardavėjo ir pirkėjo. 

 Didinti:   

      pasitikėjimą tarp biokuro pardavėjų ir pirkėjų,  

      pasitikėjimą tarp šilumos gamintojų ir vartotojų. 

 

  Todėl energijos gamybos  įmonėse turi būti vykdoma 

viso gaunamo, suvartojamo gamyboje ir sandėliuojamo 

(ar išduodamo kitiems įmonės padaliniams) biokuro 

kiekio bei kokybės rodiklių apskaita.  



        Praktikoje taikomi biokuro energetinės vertės 

nustatymo  būdai 

 Biokuro energetinės vertės nustatymas pagal gauto kuro 

masę, kurą sveriant; 

 

 Biokuro apskaita pagal jo tūrį kietmetriais ir/arba 

erdmetriais, energetinę vertę nustatant remiantis kuro 

tankio rodikliais; 

 

 Energetinės vertės nustatymas taikant taip vadinamą 

dėžės metodą, t.y. sveriant ne visą gautą kurą, o 

nustatytos apimties jo dalį, pvz. vieną erdmetrį ar 

kietmetrį; 

 

 Energetinės vertės nustatymas remiantis pagamintos 

energijos kiekio rodikliais. 



Apskaita pagal patiekto kuro 

masę 

 
 
 



Medienos sausosios masės žemutinis 

šilumingumas (Alakangas, Suomija) 

MJ/kg 



Medienos sausosios masės žemutinis šilumingumas 

(Alakangas, Suomija) 
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      Maksimalus nuokrypis nuo vidurkio 2,9 proc.  

MJ/kg 



Medienos degiosios masės šilumingumas  

(LST CEN/TS 14961:2006) 
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Priėmimas sveriant biokurą 

 

 

Sveriant kietąjį biokurą, jo energetinė vertė gali būti 

nustatyta pakankamai tiksliai, nes įvairių rūšių 

medienos žemutinis šilumingumas nuo vidurkio 

skiriasi mažiau kaip 3 proc.  

Tačiau naudojamosios masės šilumingumas labai priklauso 

nuo biokuro drėgnio.  



Apskaita pagal biokuro tūrio 

matavimus 

 
 
 



Biokuro energetinės vertės nustatymo pagal tūrį problema 

 

Šiuo atveju tenka remtis biokuro tankio rodikliais, kurie, visų 

pirma, skirtingi įvairių rūšių medienai. Todėl labai svarbu žinoti 

biokuro struktūrą, o realiai ją nustatyti yra sudėtinga. Svarbi  ir 

medienos  tankio priklausomybė nuo jos drėgnio rodiklių, 

kirtimo laiko ir kitų veiksnių.  

Tankis net tos pačios rūšies medienai gali ženkliai skirtis.  

Remiantis kitose šalyse atliktais tyrimais, šio rodiklio galimos 

ribos – nuo 390 iki 1030 kg/m3. 

   



Absoliučiai sausos medienos tankis 
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       Klevo ar ąžuolo vieno kietmetrio masė yra 56% didesnė nei eglės 



Nukrypimas nuo vidutinio tankio, proc. 
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Pušies ir eglės (be žievės) tankio kaita 
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Liepos mėn. esant tokiam pat drėgniui, 

tankis yra 6-9% mažesnis nei sausio mėn. 



Drėgnio ir energijos tankio ryšys (Suomijos 

mokslininkų tyrimai) 

Energijos tankis 

Kuro drėgnis 

               Matavimo numeris  

Drėgnis, %            Energijos tankis, MWh/erdm 

Liepa Rugsėjis Spalis Lapkritis Kovas Balandis 



Tankio ir  drėgnio priklausomybė  

(Suomijos mokslininkų tyrimai) 



Sausos medienos šilumingumas tūrio vienetui 
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Beržo medienos vieno kietmetrio šilumingumas yra 48% didesnis nei eglės 



Energetinės vertės nustatymo pagal tūrį galimos 

paklaidos  

Biokuro tankio ir jo energetinės vertės rodiklius galima 

apskaičiuoti remiantis laboratorijoje nustatytais jo drėgnio 

rodikliais ir taikant medienotyros  tyrimais pagrįstas formules, 

t.y. visiškai sausos medienos tankio (medienai, kurios drėgnis 

neviršija 30%) arba bazinio tankio (šlapiai medienai, kurios 

drėgnis didesnis nei 30%) rodiklius. 

 

Kadangi įvairių rūšių medienos tankis yra skirtingas, pardavėjas  

turėtų pateikti duomenis apie biokuro struktūrą. Dėl šių duomenų 

netikrumo paklaidos nustatant biokuro energetinę vertę gali 

viršyti 30-40%, o atskirais atvejais ir dar daugiau.  

  

 Papildomas paklaidas gali lemti glaudumo koeficiento 

pasikeitimas dėl pervežimo, realūs tankio rodiklio nuokrypiai 

nuo moksliniais tyrimais nustatytų jų verčių ir kiti veiksniai. 



Dėžės metodas 

 
 
 



Dėžės metodo taikymas (1) 

 

Jei nėra galimybių pasverti visą automobiliu patiektą  

biokurą įmonės teritorijoje arba racionaliu atstumu 

esančioje kitoje įmonėje, biokuro kiekiui ir jo energetinei 

vertei nustatyti pagal jo tūrį galėtų būti taikomas dėžės 

metodas.  



Dėžės metodo taikymas  (2) 

 Nustatyto tūrio dėžė (konteineris) pripildoma gautu 

biokuru ir pasveriama svarstyklėmis, kurioms 

atlikta metrologinė patikra; 

 Remiantis gauto biokuro piltinio tankio (masės ir 

tūrio dalmens) verte, apskaičiuojama viso patiekto 

biokuro masė; 

 Gauto biokuro energetinė vertė šiuo atveju būtų 

apskaičiuojama remiantis įmonės arba 

nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje 

nustatytais drėgnio, šilumingumo ir peleningumo  

rodikliais. 

 



Atsiskaitymo su  tiekėju 

pagal pagamintos energijos 

kiekį metodas 

 
 
 



Metodo privalumai 

 Paprastumas; 

 

 Nereikia personalo apskaitai; 

 

 Mažas investicijų apskaitos prietaisams 

poreikis. 

 



Metodo taikymo sąlygos (nurodytos Švedijos 

tipinėje sutartyje) 

 Turi būti nustatytas ir periodiškai tikrinamas 

kiekvieno katilo, kuriame deginamas biokuras, 

naudingumo koeficientas; 

 Šilumos kiekį registruojančių prietaisų veikimas turi 

būti pastoviai kontroliuojamas; 

 Būtina įrengti dūmų termometrą su davikliu ties 

katilo dūmų išėjimu; 

 Būtina įrengti O2 arba CO2 analizatorių, 

registruojantį oro perteklių drėgnuose dūmuose; 

 Būtina įrengti CO analizatorių, įmontuotą prie katilo. 



Metodo trūkumai 

 Energijos gamybos įmonė neturi motyvų didinti 

biokuro naudojimo efektyvumą, tinkamai saugoti 

gautą biokurą ir pan.; 

 Kyla rimtų atsiskaitymų su pardavėjais problemų, 

jei biokurą tiekia ne vienas tiekėjas (ji sunkiai 

išsprendžiama net ir tuo atveju, jei kiekvienam 

pardavėjui būtų įrengiamas atskiras sandėlys); 

 Įmonės neturi galimybių naudoti savo išteklius arba 

įvairias atliekas energijai gaminti; 

 Įteisinus naujus biokuro įsigijimo būdus (perkant 

pagal tipines biokuro pirkimo-pardavimo sutartis, 

perkant biokurą biržoje ir pan.), toks atsiskaitymo 

su biokuro pardavėju būdas iš esmės laikomas 

nepriimtinu. 



Drėgmės lygio įtaka katilo naudingumo koeficientui 

Reikia 34 tūkst. tne   

daugiau kuro arba 

500 000 Eurų per  metus 

Sumažėjus 400 MW galios 

katilo naudingumo  

koeficientui 1 proc. 



Atsiskaitymo pagal pagamintos energijos  

kiekį metodo taikymas 

 
 

Kuro energetinės vertės nustatymo pagal pagamintos 

energijos ir katilo naudingumo koeficientą metodą iš 

esmės galima taikyti tik techninei biokuro apskaitai 

centralizuoto šilumos tiekimo įmonėse ir lyginamajai 

biokuro naudojimo efektyvumo analizei. 



Biokuro kokybės rodiklių ir 

energetinės vertės 

nustatymas 

 
 
 



Biokuro drėgnio rodikliai 

 

 

Biokuro kokybės rodiklių tyrimai rodo, kad biokuro drėgnio 

rodikliai kinta plačiose ribose. Į šilumos tiekimo įmonę 

patiekto drėgnis gali viršyti 50-60%.  

 

Todėl  drėgnį būtina nustatyti kiekvienam pardavėjui ir 

kiekvienam automobiliui bei griežtai registruoti apskaitos 

dokumentuose.  



Biokuro peleningumo rodikliai 

 

 

Švarios medienos peleningumas yra labai mažas. 

Standartais nustatytos jo reikšmės medienos kurui 

neviršija 0,5%. Tačiau faktiniai peleningumo rodikliai 

siekia iki 10% ir daugiau.   

 

Praktinė patirtis patvirtina, kad biokuro peleningumui 

nustatyti galima suformuoti jungtinį paros ėminį, o 

mažesnėse įmonėse jungtinį savaitės ėminį kiekvienam 

pardavėjui.   



Biokuro peleningumas Suomijoje 

Medienos kuras 

Žolių biokuras 

Sausosios masės 

peleningumas 

Sausosios masės žemutinis šilumingumas, MJ/kg 



Biokuro šilumingumas 

 

Labiausiai stabilūs yra biokuro degiosios masės 

šilumingumo rodikliai. Kai kuro peleningumas mažas, 

naudojamosios masės šilumingumas apskaičiuojamas 

remiantis sausosios masės šilumingumo rodikliais. 

Paprastai įmonių laboratorijos ir nepriklausomos 

akredituotos laboratorijos nustato sausosios masės 

šilumingumą. 

  

Kietojo biokuro šilumingumas nustatomas naudojantis 

kalorimetrine bomba. Tai palyginti  brangi įranga, todėl 

šio rodiklio nustatymo įkainis yra didžiausias. 



Biokuro energetinė vertė 

 

 

Energijos, esančios biokuro naudojamojoje masėje, 

apskaičiavimas turi remtis faktiniais biokuro masės ir 

jo šilumingumo, drėgnio bei peleningumo rodikliais. 

 

Gamtinių dujų, mazuto, anglių ir kitų iškastinio kuro 

rūšių energetinė vertė taip pat turi būti 

apskaičiuojama remiantis tikslia jų kiekio apskaita ir 

akredituotose laboratorijose nustatytais kokybės 

rodikliais. 



Kietojo biokuro energetinė vertė 

Qnž  = Qdž × (1 – Wn/100) × (1 – As/100) – 0,02443 × Wn    (GJ/t) 

 

Qne = (Qnž × Bn)/3,6  (MWh) 

 

Qs = Qne/11,63  (tne) 

   

Qnž  = Qsž × (1 – Wn/100) – 0,02443 × Wn    (GJ/t) 

 

  

 

 



Naudojamosios masės šilumingumas 
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   Slaptosios garavimo šilumos įnašo  

priklausomybė nuo drėgnio 
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Taisyklių atskirų nuostatų 

komentaras  

 
 
 



Bendrieji biokuro apskaitos reikalavimai 

 (4 straipsnis) 

 Biokuro kiekiui nustatyti turi būti naudojamos teisinės 

metrologijos reikalavimams atitinkančios elektroninės 

svarstyklės; 

 Biokuro kokybės rodikliams nustatyti būtina įranga, 

užtikrinanti rodiklių nustatymą pagal Lietuvoje 

galiojančių standartų reikalavimus; 

 Įmonėje turi būti vykdoma viso gaunamo, suvartojamo 

gamyboje ir sandėliuojamo biokuro kiekio bei kokybės 

rodiklių apskaita; 

 Duomenys apie biokuro gavimą, sandėliavimą, vartojimą 

ir jo inventorizavimo likučius turi būti fiksuojami 

dokumentuose, juos pildant pagal Taisyklių prieduose 

pateiktas dokumentų formas. 

  



Biokuro priėmimas pagal masę (21-25 straipsniai) 

 Biokuro masė nustatoma pasveriant automobilį prieš ir 

po iškrovimo; 

 Biokurui sverti turi būti naudojamos teisinės 

metrologijos reikalavimus atitinkančios elektroninės 

svarstyklės, užtikrinančios svėrimo paklaidą, ne didesnę 

kaip ± 0,5 proc.; 

 Biokurą galima pasverti kitoje Įmonės nurodytoje 

įmonėje ar kitame Įmonės objekte, turinčiame 

metrologijos reikalavimus atitinkančias elektronines 

svarstykles; 

 Jeigu yra iš anksto nustatytas tuščios transporto 

priemonės svoris, krovinys turi būti plombuojamas ir 

išduodamas krovinio svorį patvirtinantis dokumentas; 

  



   Biokuro priėmimas pagal masę (21-25 straipsniai) 

 Jeigu transporto priemonės svoris iš anksto 

nenustatytas, pasvėrus transporto priemonę su biokuru, 

išduodamas dokumentas, patvirtinantis transporto 

priemonės su kroviniu svorį. Pakartotinai transporto 

priemonė sveriama iškrovus biokurą ir išduodamas tai 

patvirtinantis dokumentas, kuris pateikiamas Įmonei;  

 Visos Pardavėjo papildomai (lyginant su galimybe 

patiekti biokurą tiesiai Įmonei ar Įmonės objektui) 

patirtos ir pagrįstos sąnaudos (transportavimo, svėrimo, 

plombavimo) padengiamos Įmonės kaštais; 

 Jeigu Įmonėje nėra įrengtų svarstyklių ir per metus 

pagaminama ne daugiau kaip 1 GWh šilumos ir (ar) 

elektros energijos, biokuro masę galima nustatyti, 

vadovaujantis Taisyklių priede nustatyta metodika. 



Biokuro priėmimas pagal kokybę (26-31 straipsniai) 

 Ėminiai biokuro kokybės rodikliams nustatyti imami 

vadovaujantis Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimais;  

 Biokuro ėminius, skirtus šilumingumui, drėgniui, 

peleningumui ir kitiems rodikliams nustatyti, ima ir formuoja 

Įmonės vadovo įsakymu paskirti darbuotojai ar specializuota 

įmonė. Visi ėminiai turi būti paženklinti užrašant datą, 

Pardavėją, važtaraščio numerį, ėminio paskirtį, paėmimo 

vietą ir atsakingo asmens, paėmusio ėminį, pavardę; 

 Rekomenduojama išsaugoti kiekvieno ėminio atsarginį 

bandinį tam, kad, kilus ginčui su kita šalimi, būtų galima 

patikrinti drėgmės ir pelenų kiekį bei šilumingumą patiektame 

biokure. Atsarginis drėgnio bandinys turi būti saugomas 

hermetiškame inde iki abipusio kokybės rodiklių 

suderinimo akto pasirašymo arba ginčo dėl biokuro 

kokybės išsprendimo dienos; 



Biokuro priėmimas pagal kokybę (26-31 straipsniai) 

 Energetikos objekte, kurio energijos gamybos iš biokuro 

įrenginių suminė šiluminė galia yra mažesnė nei 2 MW: 

 a) drėgniui nustatyti formuojamas vienas paros jungtinis 

ėminys iš visų per tą parą atvykusių to paties Pardavėjo 

transporto priemonių; 

 b) peleningumui ir šilumingumui nustatyti formuojamas 

vienas savaitės jungtinis ėminys iš visų per tą savaitę 

atvykusių to paties Pardavėjo transporto priemonių;  

 Jei įrenginių suminė šiluminė galia yra didesnė ar lygi 2 

MW: 

 a) drėgniui nustatyti ėminys formuojamas iš kiekvienos 

transporto priemonės; 

 b) peleningumui ir šilumingumui nustatyti formuojamas 

vienas paros jungtinis ėminys iš visų per tą parą atvykusių 

to paties Pardavėjo transporto priemonių. 



Biokuro priėmimas pagal kokybę (26-31 straipsniai) 

 Biokuro kokybės rodikliai (drėgnis, peleningumas, 

šilumingumas ir kt.) nustatomi Įmonės laboratorijoje arba 

nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje pagal 

Lietuvos standartuose nurodytas sąlygas ir reikalavimus; 

 Laboratorijoje nustatyti patiekto biokuro kokybės rodikliai 

fiksuojami biokuro apskaitos dokumentuose ir pateikiami 

biokuro pirkimo–pardavimo sutarties šalims, nurodant 

sutartyje numatytą informaciją. 



Apskaitos įtaka  įmonių 

ekonominiams rodikliams 

 
 
 



Kiek gali išaugti įmonės išlaidos? 

 Skaičiavimams taikytas konservatyvus principas: 

įrengiamos elektroninės svarstyklės, įsteigiamos dvi-trys 

naujos darbo vietos; 

 Remtasi faktiniais 2010 metų įmonių techniniais-

ekonominiais rodikliais, paskelbtais LŠTA ūkinės veiklos 

apžvalgoje, ir vidutine biokuro kaina 621 Lt/tne (2012 m. 

vidutinė biokuro kaina buvo 707 Lt/tne) ; 

 Apskaitos įtaka vertinta dvejopai: 1) visas papildomas 

išlaidas priskiriant išlaidoms už biokurą, 2) analizuota, 

kiek gali padidėti šilumos gamybos kaina priklausomai 

nuo katilo įrengtosios galios. 



Maksimalios galios panaudojimo laikas 
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Išlaidos biokurui, įrengus 5 MW galios katilą 
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Išlaidos biokurui, įskaitant su jo apskaita susijusias 

sąnaudas 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

V
id

u
rk

is

Tik biokuro kaina

Biokuras ir apskaita

Tūkst. Lt 



Šilumos gamybos kainos pokytis 
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Biokuro apskaitos privalumai ir 

organizavimo problemos 

 
 

 



Biokuro apskaitos teigiami aspektai 

 Įpareigojimas įrengti svarstykles ir drėgnio matavimo 

įrangą sudaro prielaidas kiek įmanoma tiksliau nustatyti 

biokuro energetinę vertę ir sukurti konkurencinę aplinką; 

 Biokuro kiekio ir kokybės rodiklių registravimas sukurs 

palankias galimybes Kainų komisijai tiksliau nustatyti 

vidutinę biokuro kainą; 

 Taisyklių nuostatos leidžia šilumos įmonei rinktis, ar 

investuoti į biokuro kokybės tyrimų laboratoriją, ar pirkti 

paslaugas iš specializuotų įmonių, atsižvelgiant į 

specifinius ypatumus;  

 Taisyklių nuostatos yra palankios mažoms šilumos 

tiekimo įmonėms ir griežtesnės – didelėms;  

 Reikalavimas, įpareigojantis pirkėją sverti biokurą ir 

nustatyti jo kokybės rodiklius, yra palankus smulkiems 

biokuro pardavėjams. 



Biokuro kainos deklaravimo galima paklaida 

 Remiantis AB „Vilniaus energija“ atlikta analize, 

maksimaliai galima paklaida: 

   a) kai kuras nesveriamas, t.y. perskaičiuojamas iš                      

edrmetrių taikant koeficientus, gali  siekti 57,9%; 

    b) kai netiksliai nustatomi kokybės rodikliai, paklaidą gali 

lemti: 

• šilumingumas, paskaičiuotas neturint tikslių 

laboratorijoje nustatytų drėgnio rodiklių, paklaida gali  

siekti 25,8%; 

• šilumingumas, paskaičiuotas neturint tikslių 

laboratorijoje nustatytų peleningumo rodiklių, paklaida 

gali  siekti 13,4%; 

• nevienareikšmiškas perskaičiavimas į sutartinį kurą 

(taikant naudojamosios masės aukštutinį ar žemutinį 

šilumingumą), paklaida gali  siekti 18,0%; 

• bendra paklaida dėl kokybės rodiklių gali  siekti 57,2%. 



Biokuro apskaitos organizavimo problemos (1) 

 Energetikos ministro įsakymas „Dėl kietojo biokuro apskaitos 

taisyklių patvirtinimo“ įsigaliojo 2013 m. lapkričio 1 d., tačiau 

nemaža dalis CŠT įmonių nėra pasiruošusi ją realiai 

įgyvendinti: 

 a) įmonės neturi reikalavimus tenkinančių svarstyklių 

(dėl lėšų stygiaus, nėra tinkamos aikštelės ir pan.); 

 b) įmonės neturi reikiamos aparatūros biokuro kokybei 

nustatyti;  

 c) įmonės neturi biokuro apskaitos reikalavimus 

atitinkančio personalo.  

 Tinkamos biokuro apskaitos organizavimui reikia papildomų 

lėšų ir nustatytos trukmės pereinamojo laikotarpio. 

 Taisyklių 69 straipsnis reglamentuoja tik tai, kad iki 2015 m. 

sausio 1 d. įmonės privalo išspęsti biokuro svėrimo problemą. 



Biokuro apskaitos organizavimo problemos (2) 

 Kietojo biokuro apskaitos taisyklės įpareigoja vykdyti 

nuolatinę operatyvinę, techninę ir buhalterinę apskaitą ir 

kontrolę, o tam reikia kvalifikacijos, patirties ir 

atsakomybės; 

 Įmonės viduje biokuro judėjimas ir inventorizavimas 

vykdomas natūriniais vienetais pagal piltinį tūrį, kuris 

perskaičiuojamas energijos vienetais. Tik griežta biokuro 

judėjimo leidžia minimizuoti galimas apskaitos 

paklaidas; 

 Papildomi tyrimai yra būtini medienos tankio rodikliams, 

kurie skirtingi įvairių rūšių medienai, nustatyti;  

 Tinkamai biokuro apskaitai organizuoti būtina pasitelkti 

kompiuterių teikiamus privalumus. 



Centralizuoto šilumos tiekimo įmonių  

pasirengimas biokuro apskaitai (1) 

LŠTA  atliko apklausą 33 biokurą naudojančiose šilumos tiekimo įmonėse.  

26  įmonės pateikė atsakymus, 7 įmonės nepateikė. 



Centralizuoto šilumos tiekimo įmonių  

pasirengimas biokuro apskaitai (2) 



Centralizuoto šilumos tiekimo įmonių  

pasirengimas biokuro apskaitai (3) 



Centralizuoto šilumos tiekimo įmonių  

pasirengimas biokuro apskaitai (4) 



Vidutinės biokuro kainos iliustracija 



Vidutinė Kainų komisijos nustatyta biokuro kaina 



Ačiū už dėmesį! 

 
 
 


