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DĖL BIOKURO TIPO NAUDOJIMO LIETUVOJE 

 

Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakyme „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių 

išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109 priemonės „Biokuro 

panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 

patvirtinimo" 17 punkte nurodyta, kad projektas turi atitikti Nacionalinės šilumos ūkio plėtos 

programos 1 tikslo „Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti 

naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliams“. 

Taip pat projekto aprašuose nurodyta, kad naujos katilinės yra skirtos tik SM3 biokuro tipui, t.y. 

mažiausios vertės kirtimo atliekoms. 

Siekiant išsiaiškinti, kaip įgyvendinamas tikslas dėl šilumos energijai gaminti 

naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę vietiniams energijos ištekliams bei ar katilinėse 

naudojamas projekto apraše numatytas biokuro tipas, prašau Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarnybos (toliau- VERT) ir Baltpool biržos nurodyti kiek per 2017, 2018 ir 2019 metais per Baltpool 

energetikos išteklių biržą konkrečios perkančiosios organizacijos pirko SM2 ir SM3 tipo biokuro.   

Siekiant paskatinti prasčiausios žaliavos naudojimą šilumai gaminti, prašau adresatų 

pateikti ekspertinę nuomonę galimam siūlymui skatinti šilumos tiekimo įmones naudoti SM3 tipo 
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biokurą, nustatant taršos mokestį naudojant geresnį SM2 ar SM1 tipo biokurą. Mokestis būtų paremtas 

tuo, kad šilumos tiekėjas, nuspręsdamas naudoti geresnį kurą tuo pačiu nusprendžia tam tikra prasme 

„sugadinti“ biokuro kaip CO2 neutralaus kuro ratą, palikdamas vietinę, prastesnę žaliavą pūti miške, 

didindamas valstybinių ir privačių miškų patiriamą žalą tvarkant miškus, o vietoje to naudodamas 

kitiems poreikiams galimai tinkamą žaliavą. Surenkamas mokestis galėtų būti nukreiptas jėgainių, 

naudojančių SM3 žaliavą, skatinimui bei iš to atsirandančių kaštų padengimui.  

Prašau VERT patvirtinti ar paneigti poziciją, jog daugumos Lietuvoje veikiančių 

jėgainių katilai yra tinkami SM3 žaliavos naudojimui. Taip pat prašau VERT ir Valstybinės miškų 

tarnybos siūlymų, kaip toks mokestis galėtų būti taikomas.  
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