
 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo nariui Simonui 

Gentvilui 

BALTPOOL UAB 

Valstybinei miškų tarnybai 

Valstybinių miškų urėdijai 

 

Kopija 

Viešajai įstaigai „Lietuvos verslo paramos 

agentūra“ 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų 

asociacijai 

 

 

 2020-06-17 Nr. R2-(ŠGK)-3656 

 Į 2020-06-04 

 

 

Nr. 2020/SN-S-13 

 

 

 

DĖL BIOKURO TIPO NAUDOJIMO LIETUVOJE 

 

 

 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2020 m. birželio 4 d. gavo 

Lietuvos Respublikos Seimo nario Simono Gentvilo raštą Nr. 2020/SN-S-13 (toliau – Raštas), kuriuo 

prašoma nurodyti: (1) kiek 2017, 2018, ir 2019 metais konkrečios perkančios organizacijos energijos 

išteklių biržoje pirko SM2 ir SM3 rūšių biokuro; (2) patvirtinti arba paneigti poziciją, jog daugumos 

Lietuvoje veikiančių katilinių katilai yra tinkami SM3 rūšies biokuro naudojimui; (3) pateikti 

ekspertinę nuomonę galimam siūlymui skatinti šilumos tiekimo įmones naudoti SM3 rūšies biokurą, 

nustatant taršos mokestį, naudojant geresnį SM2 ar SM1 rūšies biokurą; (4) pateikti siūlymus, kaip 

galėtų būti taikomas taršos mokestis šilumos tiekimo įmonėms, naudojančioms SM2 ar SM1 rūšies 

biokurą. 

Tarybos funkcijas, susijusias su energijos išteklių ir ūkio subjektų valdomų energijos  

įrenginių kontrole, reglamentuojančiuose teisės aktuose (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 

8 str., Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 8 str.,) įtvirtinta, kad Taryba nustatyta 

tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, 

energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo 

efektyvumą, vykdo energijos išteklių rinkos priežiūrą ir stebėseną, todėl atsakydami į Jūsų raštą, 

teikiame nuomonę ir siūlymus pagal turimus duomenis ir informaciją, sukauptus vykdant minėtas 

funkcijas.  

 Informaciją apie ūkio subjektų pirktą SM2 ir SM3 rūšies biokuro kiekį administruoja ir gali 

pateikti energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB. 

 Atsakant į antrą klausimą, informuojame, kad Kietojo biokuro apskaitos taisyklės (toliau – 

Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu 

Nr. 1-185, reglamentuoja kietojo biokuro kiekio ir kokybės nustatymo reikalavimus energetikos 

įmonėms, kietojo biokuro pardavėjams ir kitiems juridiniams asmenims, kietojo biokuro periodinį 

inventorizavimą ir su kietuoju biokuru atliekamų operacijų registravimą apskaitos dokumentuose. 

Taisyklių 30.1 punkte nurodyta, kad, gauto biokuro kokybės rodikliai (drėgnis, peleningumas, 

šilumingumas ir kt.) nustatomi įmonės laboratorijoje arba nepriklausomoje akredituotoje 

laboratorijoje pagal Lietuvos standartuose (Taisyklių 1 priedo 7-35 punktai) nurodytas sąlygas ir 
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reikalavimus. Ėminių paėmimo, biokuro kokybės rodiklių nustatymo išlaidas padengia Įmonė ar 

Įmonės padalinys. Taryba, vadovaudamasi Taisyklių 68 punktu, pagal kompetenciją vykdydama šių 

Taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolę, atlikdama planinius ar neplaninius patikrinimus, patikrina 

dokumentus, patvirtinančius kietojo kuro, tiekiamo šilumą gaminančiai įmonei, kokybės atitiktį 

galiojančių norminių dokumentų reikalavimams ir tiekimo sutarties technines sąlygas. Pažymime, 

kad Tarybai teisės aktais nenustatyta pareiga rinkti ir sisteminti informaciją, kokios techninės 

specifikacijos biokurą naudoja šilumą gaminanti įmonė. Kokią biokuro rūšį pasirinkti sprendžia 

energetikos įmonės vadovas, atsižvelgdamas į energetikos įrenginio gamintojo rekomendacijas. 

Taryba negali nei patvirtinti, nei paneigti, kad dauguma Lietuvoje veikiančių katilinių katilai yra 

tinkami SM3 rūšies biokuro naudojimui. Jeigu Taryba, vykdydama rinkos priežiūrą planinių 

patikrinimų metu, be kita ko, rinktų ir informaciją, kokios techninės specifikacijos biokurą naudoja 

šilumą gaminančios įmonės, tai šios informacijos surinkimas ir apibendrinimas užtruktų ne vienerius  

metus.  

 Atsakant į trečią ir ketvirtą klausimus, pažymime, kad Tarybos kompetencijai nepriskirti 

klausimai, susiję su aplinkosaugos reikalavimų kontrole, todėl negalime pateikti ekspertinio 

vertinimo ir siūlymų dėl taršos mokesčio ūkio subjektams, naudojantiems kitos techninės 

specifikacijos nei SM3 rūšies kokybės biokurą, taikymo. Tarybos nuomone, yra galimi ir kiti SM3 

rūšies biokuro naudojimo skatinimo būdai. Vienas iš galimų būdų – šilumos supirkimo aukcione 

prioriteto teikimas ūkio subjektams, šilumos energijos gamybai naudojantiems SM3 rūšies skiedrą, 

kai ūkio subjektų pateikta kaina yra vienoda. Taip pat, svarstytinas papildomas skatinamasis 

reguliavimas naudojant SM3 rūšies skiedrą. 

 Taryba, atkreipia dėmesį, kad bet koks SM3 rūšies skiedros naudojimo skatinimo 

mechanizmas visų pirma reikalauja aukštesnės galios teisės aktų pakeitimo.  

 

 

 

Tarybos pirmininkė                    Inga Žilienė 
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