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UAB „Tauragės šilumos tinklai“

Viešųjų pirkimų tarnybai

Į 2021-09-10 Nr. SD-546

DĖL  UAB  TAURAGĖS  ŠLUMOS  TINKLŲ  MALKINĖS  MEDIENOS  PIRKIMO  IR
BIOKURO RUOŠIMO ŠILUMOS GAMYBAI

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) gavo UAB „Tauragės šilumos
tinklai“  (toliau  – Bendrovė)  2021 m.  rugsėjo  10 d.  raštą  Nr.  SD-546 (toliau  – Raštas),  kuriuo
Bendrovė nurodė, kad kylant biokuro kainoms Lietuvoje Bendrovė ieško galimybių ir sprendimų,
kaip būtų galima sumažinti šilumos kainą šilumos vartotojams. Bendrovė svarsto galimybę pirkti
malkinę  medieną  ir  gaminti  biokuro  skiedrą.  Nenorėdama  nusižengti  galiojantiems  Lietuvos
Respublikos įstatymams ir nutarimams, Bendrovė prašo atsakyti į jai aktualius klausimus.

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau – Įstatymas) 19 1 straipsnyje
nurodyta, kad  šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos
gamintojai,  kurie  elektros  ir  (ar)  šilumos  energijai  gaminti  naudoja  biokurą,  privalo  teikti
pirmenybę  energijos  išteklių  biržai  įsigydami  visą  elektros  ir  (ar)  šilumos  energijai  gaminti
reikalingą biokuro kiekį. Bendrovei reikalingas metinis malkinės medienos kiekis būtų apie 32 000
ktm,  t.  y.  apie  
6000 tne, tačiau biokuro biržoje malkine mediena neprekiaujama ir neplanuojama prekiauti. Tokiu
atveju,  Bendrovės nuomone, ji  atitiktų įmonių,  veikiančių energetikos  srityje,  energijos ar kuro,
kurių  reikia  elektros  ir  šilumos  energijai,  gaminti  pirkimų  taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos
srityje,  energijos  ar  kuro,  kurių  reikia  elektros  ir  šilumos  energijai  gaminti,  pirkimų  taisyklių
patvirtinimo“  (toliau  –  Taisyklės),  21.2  papunkčio,  kuriame  nurodyta,  kad  laikotarpiu  nuo
sprendimo  dėl  laimėtojo  priėmimo  iki  pirkimo  sutarties  su  juo  sudarymo  biokuru  biržoje
neprekiaujama.  Laikoma,  kad  biokuru  biržoje  neprekiaujama,  jeigu  gaunamas  rašytinis  biržos
operatoriaus patvirtinimas. Biržos operatorius atitinkamą patvirtinimą pateikia ne vėliau kaip per
2 darbo dienas nuo energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, kreipimosi gavimo,
sąlygą.

Kadangi iš malkinės medienos būtų gaminama biokuro skiedra, Bendrovei kyla klausimas,
ar ji,  pirkdama malkinę medieną, nenusižengtų Taisyklių 11 punkte įtvirtintai  nuostatai,  kurioje
nurodyta, kad įsigyjančioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti privalo sudaryti
pirkimų komisiją (toliau – Komisija), nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus atlikti šias
užduotis. Jeigu atskiro pirkimo vertė neviršija 10 000 eurų be PVM ir bendra tokių pirkimų vertė
per einamuosius finansinius metus arba 12 mėnesių neviršija 5 procentų bendros įsigyjančiosios
organizacijos  energijos  išteklių  pirkimų  vertės,  tokius  pirkimus  gali  atlikti  įsigyjančiosios
organizacijos vadovo paskirtas asmuo – pirkimų organizatorius. Kai energijos ištekliai įsigyjami
biržoje, tokį pirkimą gali atlikti  pirkimų organizatorius, nesvarbu, kokia pirkimų vertė. Taip pat
Bendrovei  neaišku,  ar  ribojama  galimybė  įsigyti  malkinę  medieną  per  elektroninės  medienos
pirkimo sistemą (toliau – EMPS),  taip pat,  ar  ribojama galimybė įsigyti  malkinę medieną iš  ne
Europos Sąjungos šalių. 

Elektroninio dokumento nuorašas



Taryba pažymi, kad Taisyklių 142 punkte numatyta, jog Taisyklių reikalavimų vykdymo ir
taikymo kontrolę  užtikrina  Taryba ir  Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau  – Tarnyba).  Taisyklių  20
punkte nurodyti galimi kuro pirkimo būdai:

20.1. energijos išteklių įsigijimas biržoje;
20.2. atviro konkurso;
20.3. skelbiamų derybų;
20.4. neskelbiamų derybų.
Taisyklių  144.1  papunktyje  numatyta,  kad  Taisyklių  20.2–20.4  papunkčiuose  nurodytų

pirkimo  būdų  procedūrų  reikalavimų  priežiūrą  vykdo  Tarnyba,  todėl  atsižvelgdama  į  tai,  kad
Bendrovės  klausimai  yra  susiję  teisės  aktuose įtvirtintų  kuro įsigijimo  reikalavimų taikymu,  už
kurių pirminę kontrolę yra atsakinga Tarnyba, ir vadovaudamasi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo  viešojo  administravimo  institucijose,  įstaigose  ir  kituose  viešojo  administravimo
subjektuose  taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2007  m.  rugpjūčio  22  d.
nutarimu Nr. 875, 28 punktu, Taryba persiunčia šį Bendrovės klausimą Tarnybai nagrinėti pagal
kompetenciją. 

Taryba  pažymi,  kad  pagal  šiuo  metu  galiojančius  teisės  aktus  (Įstatymas,  Taisyklės),
reglamentuojančius kuro pirkimo tvarką, nėra numatytų ribojimų dėl malkinės medienos pirkimo
EMPS ar iš ne Europos Sąjungos šalių.

Bendrovė  Rašte  taip  pat  nurodė,  kad  smulkintų  malkinę  medieną  ir  gamintų  medienos
skiedras tokių parametrų, kokiais neprekiaujama energijos išteklių biržoje, todėl kyla klausimas ar,
norėdama įrodyti energetinį efektyvumą, Bendrovė privalo vadovautis Taisyklių 21.1.3 papunkčio,
kuriame numatyta, kad  laimėjusio pasiūlymo kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, laimėjusio
pasiūlymo  nustatymo  dieną  yra  daugiau  kaip  5  procentais  mažesnė  už  biržos  operatoriaus
informacinėje  sistemoje  pagal  energetikos  įmonių,  energijai  gaminti  naudojančių  biokurą,
nurodytus  duomenis  (biokuro  rūšį,  tiekimo  apskritį  ir  tiekimo  laikotarpį)  nustatytą  vidutinę
atitinkamos  biokuro  rūšies,  tiektinos  atitinkamoje  apskrityje  ir  atitinkamu  tiekimo  laikotarpiu,
biokuro  biržos  kainą;  jeigu  biokuro  biržos  prekybos  duomenų  nepakanka  energetikos  įmonių,
energijai  gaminti  naudojančių  biokurą,  nurodytos  vidutinės  atitinkamos  biokuro rūšies  biokuro
biržos  kainai  nustatyti,  energetikos  įmonės,  energijai  gaminti  naudojančios  biokurą,  atlieka
veiksmus, nurodytus Taisyklių 21.1.1 papunktyje nuostata. Jeigu privalo, Bendrovė prašo nurodyti,
kokio laikotarpio energijos išteklių biržoje prekiaujamų medienos skiedrų kainų duomenys turėtų
būti analizuojami.

Taryba  įvertinusi  Bendrovės  Rašte  pateiktą  informaciją  ir  jos  svarstomus  veiksmus,
susijusius  su biokuro  įsigijimu,  pažymi,  kad  galutinis  produktas,  naudojamas  šilumos energijos
gamybai Bendrovės atveju būtų medienos skiedra, kuria yra prekiaujama energijos išteklių biržoje.
Rašte  nenurodytos  priežastys,  dėl  kurių  Bendrovė  šilumos  energijos  gamybai  negali  naudoti
energijos  išteklių  biržoje  prekiaujamų  skiedrų,  todėl  įsigydama  malkinę  medieną  ir  vėliau  ją
smulkindama privalo  vadovautis  Taisyklių  21.1.3 papunkčiu.  Kitaip  tariant,  bendra Bendrovės
įsigytos  malkinės  medienos  ir  jos  smulkinimo  kaina  (Eur/MWh) turi  atitikti  ekonominio
naudingumo kriterijų, numatytą Taisyklių 21.1.3 papunktyje. Pažymėtina, kad Tarybos tinklapyje
2016 m. sausio 27 d.  buvo paskelbtas  viešas išaiškinimas  dėl  ekonominio naudingumo sąlygos
tinkamo  įgyvendinimo  įsigyjant  energijos  išteklius1.  Minėtame  išaiškinime  yra  nurodyta,  kad
ekonominio  naudingumo sąlyga  vertinama  prieš  sudarant  sutartį su  biokuro  tiekėju  ir  yra
laikoma, kad ji įvykdyta, jeigu laimėjusio pasiūlymo kaina laimėjusio pasiūlymo nustatymo dieną
yra daugiau kaip 5 procentais  mažesnė už biržos  operatoriaus  paskutinę skelbiamą vidutinę tos
energijos ištekliaus rūšies energijos išteklių biržos kainą (Taisyklių 21.1.3 papunktis). Kitaip tariant,
ekonominio  naudingumo  vertinimas  atliekamas  vieną  kartą,  prieš  sudarant  biokuro  pirkimo-
pardavimo sutartį.

Atsižvelgiant  į  tai,  kas  išdėstyta  aukščiau,  Bendrovė  turėtų  įvertinti  malkinės  medienos
smulkinimo kainą, taip pat, naudodamasi energijos išteklių biržos tinklalapyje esančiu įrankiu pagal

1 Išaiškinimą  galite  rasti  Tarybos  tinklalapyje  adresu:  https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2016-metai/sausis/del-
ekonominio-naudingumo-salygos-tinkamo-igyvendinimo-isigyjant-energijos-isteklius.aspx
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Bendrovės nurodytus duomenis (biokuro rūšį, tiekimo apskritį ir tiekimo laikotarpį) nustatyti, kokia
yra numatoma medienos skiedrų pirkimo kaina energijos  išteklių  biržoje tuo laikotarpiu,  kuriuo
būtų smulkinama malkinė mediena. Atsižvelgdama į du prieš tai minėtus aspektus, Bendrovė turėtų
įvertinti kokią maksimalią kainą už malkinę medieną gali sumokėti, kad bendra malkinės medienos
ir jos smulkinimo kaina (Eur/MWh) būtų ne mažiau kaip 5 proc. mažesnė už  biržos operatoriaus
informacinėje  sistemoje  pagal  energetikos  įmonių,  energijai  gaminti  naudojančių  biokurą,
nurodytus  duomenis  (biokuro  rūšį,  tiekimo  apskritį  ir  tiekimo  laikotarpį)  nustatytą  vidutinę
atitinkamos  biokuro  rūšies,  tiektinos  atitinkamoje  apskrityje  ir  atitinkamu  tiekimo  laikotarpiu,
biokuro  biržos  kainą.  Vidutinę  biokuro  biržos  kainą  Bendrovė  turėtų  nustatyti  prieš
sudarydama malkinės medienos pirkimo-pardavimo sutartį.

Jeigu Bendrovėje įvyko pokyčiai, susiję su šilumos energijos gamybos įrenginių keitimu, ar
modernizavimu ir dėl to šilumos energijos gamybai energijos išteklių biržoje prekiaujamų skiedrų
techniniai parametrai neatitinka Bendrovės poreikių, Bendrovė turėtų pateikti dokumentus, iš kurių
būtų matyti, kokius techninius parametrus turi atitikti naudojamas biokuras. Tokiu atveju, pirkdama
biokurą Bendrovė turėtų vadovautis  Taisyklių 21.2 papunkčiu,  numatančiu,  kad  laikotarpiu nuo
sprendimo  dėl  laimėtojo  priėmimo  iki  pirkimo  sutarties  su  juo  sudarymo  biokuru  biržoje
neprekiaujama.  Laikoma,  kad  biokuru  biržoje  neprekiaujama,  jeigu  gaunamas  rašytinis  biržos
operatoriaus patvirtinimas.

Taryba primena, kad Taisyklių 24 punkte numatyta,  kad įsigyjančioji organizacija privalo
surinkti ir saugoti duomenis ir informaciją, įrodančius, kad Taisyklių 21 punkte nurodyta sąlyga
įvykdyta. Energijos išteklius įsigyjant kitais būdais, t. y. ne energijos išteklių biržoje, įrodinėjimo
pareiga, kad energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo
atitinkamos  kuro  rūšies  kiekio  ar  jo  dalies  arba  kitais  būdais  įsigyti  energijos  išteklius  buvo
ekonomiškai naudingiau, tenka energijos išteklius perkančiai įmonei, kaip tai nustatyta Taisyklių 24
punkte. Bendrovės atveju, jeigu būtų nuspręsta pirkti malkinę medieną ir ją smulkinti, ekonominio
naudingumo  kriterijui  pagrįsti  būtų  reikalingi  tokia  informacija:  energijos  išteklių  biržos
tinklalapyje  esančio  įrankio  pagalba  nustatyta  vidutinė  medienos  skiedrų  kaina  (pagal  aukščiau
nurodytus parametrus), nustatyta prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį su malkinės medienos
tiekėju,  fiksuota medienos skiedrų smulkinimo kaina, malkinės medienos pirkimo sutartis.  Jeigu
energijos  išteklių  biržoje  neprekiaujama  Bendrovei  reikalingų  techninių  parametrų  medienos
skiedromis, Bendrovė turėtų kreiptis į biržos operatorių ir gauti tai patvirtinantį raštą.

PRIDEDAMA. UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 2021 m. rugsėjo 10 d. rašto Nr. SD-546
kopija, 2 lapai. 

Tarybos pirmininko pavaduotojas                     Donatas Jasas
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