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Laba diena, gerb. Vytautai, 

Lietuvos savivaldybių asociacija 2018-08-27, gavusi Šiaulių m. sav. gyventojų 
asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ raštą Nr. 37 V, apklausė savivaldybes ir teikia 
apibendrintą nuomonę. 

Esant šiai dienai galiojančiai teisinei bazei, savivaldybėms, šilumos tiekimo įmonėms 
bei miškų urėdijoms steigti biokuro gamybos ir sandėliavimo įmones bei apsirūpinti 
biokuru būtų itin sudėtinga bei rizikinga dėl žemiau pateikiamų argumentų: 

1.     Naujai steigiamai įmonei reikalingas didelis įstatinis kapitalas materialinės-
techninės bazės įkūrimui. Mažoms savivaldybėms ir jų mažoms šilumos tiekimo 
įmonėms tai būtų praktiškai neįmanoma dėl mažų savivaldybių biudžetų, apribotų 
skolinimosi limitų ir t.t. 

2.     Įsteigta nauja įmonė turėtų konkuruoti su jau dirbančiomis ir kitomis rinkoje 
veikiančiomis įmonėmis, todėl atsiranda papildomos rizikos, įtakosiančios naujos 
įmonės veiklą/gyvybingumą. Nėra garantijų, jog investicijos atsipirks. 

3.     Didesnėms savivaldybėms iškilo kitas klausimas: ar naujai įsteigta įmonė pajėgs 
užtikrinti reikiamą biokuro kiekį ir ar ta įmonė sugebės biokurą tiekti mažesnėmis 
kainomis, negu dabar yra rinkoje? 

4.     Šiuo metu galiojantys teisės aktai savivaldybėms nesuteikia teisės užsiimti biokuro 
gamybos ir tiekimo veikla. Žinoma, savivaldybė gali priimti pagrįstą sprendimą dėl 
naujos ūkinės veiklos vykdymo, tačiau tam reiktų gauti išankstinį LR Konkurencijos 
tarybos sutikimą. Kitu atveju, naujos veiklos organizavimas pažeistų LR Konkurencijos 
įstatymo nuostatas ir tam LR Konkurencijos taryba nepritartų. 

5.     Remiantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, nei savivaldybė, nei šilumos tiekimo įmonė, 
pirkdama biokurą, negalėtų teikti pirmenybės naujai įsteigtai įmonei. Biokuras privalo 
būti nupirktas biržoje, o ne tiesiogiai iš tiekėjo. 

Apibendrinant pateiktus argumentus, Jūsų siūloma idėja, įvertinus šiuo metu 
galiojančius teisės aktus, galėtų turėti perspektyvą tik tose savivaldybėse, kur nėra 
nepriklausomų šilumos gamintojų. 

Biokuro apsirūpinimo ir jo kainos klausimus sprendžia valstybinės institucijos. Todėl 
Aplinkos bei Energetikos ministerijoms bei valstybės įmonei „Valstybinių miškų urėdija“ 
LR Vyriausybės kanceliarija yra suformavusi konkrečius pavedimus (prikabintas 
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protokolas), kurie tinkamai įgyvendinti, padėtų išspręsti Jūsų asociacijos rašte keliamas 
problemas. 

pagarbiai / best regards, 
dr. Agnė Kazlauskienė 
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