
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 

 

PASITARIMO DĖL DIDĖJANČIŲ BIOKURO KAINŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

  Nr.  

Vilnius 

       

Posėdis įvyko 2018 m. rugpjūčio 14 d. Vyriausybės rūmuose.  

Posėdžio pirmininkas – Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis. 

Posėdžio sekretorė – Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės patarėja 

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė. 

  

Dalyvavo:  
Vaičiūnas Žygimantas – energetikos ministras; 

Brandišauskienė Rėda – aplinkos viceministrė; 

Macevičius Vidmantas                      –   energetikos viceministras; 

Mačiulis Alminas                              –   Vyriausybės kanclerio pavaduotojas;  

Bakas Rimantas  –   AB „Kauno energija“ generalinis direktorius; 

Diržauskas Gintaras  –   UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktorius;  

Dudutis Donatas  –   Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų 

departamento direktorius;  

Gajauskienė Gina                              –   Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės 

patarėja;   

Jasas Donatas  –   Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys; 

Jonutis Vaidotas  –   Baltpool UAB prekybos biokuru vadovas; 

Kazlauskienė Agnė  – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja aplinkos ir  

energetikos klausimais;  

Kubilius Saulius  –   Energetikos ministerijos Šilumos ūkio ir energijos 

efektyvumo skyriaus patarėjas;  

Lukoševičius Valdas  –  Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas;  

Makauskas Jonas  –  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys; 

Navickaitė-Babkin Živilė                  –   Ministro Pirmininko sekretoriato vadovė;  

Pocius Renatas  –  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys; 

Poderys Virgilijus  –  Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijos 

pirmininkas; 

Pulkauninkas Marius  –  VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktorius;  

Smaliukas  Andrius  –  Baltpool UAB generalinis direktorius;  

Šatas Elonas  –  Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas; 

Šovienė Jūratė  –  Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja; 

Taparauskas Matas  –  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys; 

Tubis Kęstutis  –  Anykščių rajono savivaldybės meras.  

                                   

 DARBOTVARKĖ. Dėl biokuro kainų augimo ir šilumos kainų padidėjimo rizikos. 

 

SVARSTYTA. Aptartos esamos biokuro kainų didėjimo tendencijos, nustatytos galimos 

tokio didėjimo priežastys, apžvelgta prekybos biokuru biržoje Baltpool UAB statistika, pateiktos 

įžvalgos dėl galinčių didėti šilumos kainų.  

 

KONSTATUOTA:  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – LŠTA) teigimu, biokuro, naudojamo šilumos 

gamybai, kainų didėjimą lėmė tam tikrų biokuro rinkoje susiklosčiusių sąlygų ir aplinkybių visuma. 
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LŠTA duomenimis, šiuo metu matomas akivaizdžiai išaugęs malkinės medienos poreikis ir jos kainų 

padidėjimas: pvz., prieš 10 metų biokuro, naudojamo šilumos gamybai, dalis sudarė vos 18 proc. 

viso šilumai išgauti sunaudojamo kuro, o 2018 m. – beveik 70 proc. Prognozuojama, kad iki 2020 m. 

biokuro dalis sudarys iki 80 proc. viso šilumai išgauti sunaudojamo kuro. Atkreiptas dėmesys, kad 

jau dabar kai kurios savivaldybės yra visiškai priklausomos nuo biokuro arba kito kuro naudoja itin 

mažai: Kaunas (90 proc.), Pakruojis (91,4 proc.), Radviliškis (91,4 proc.), Biržai (92 proc.), Utena 

(94,7 proc.), Plungė (96,4 proc.), Tauragė (97,2 proc.), Šakiai (98,3 proc.), Šilutė (98,9 proc.), 

Mažeikiai (99,6 proc.); Varėna, Šilalė, Širvintos, Molėtai, Ignalina, Lazdijai, Skuodas (100 proc.).  

Paminėta ir didėjanti biokuro žaliavos paklausa kaimyninėse valstybėse bei Lietuvoje, 

daugiausia dėl medienos perdirbimo ir plokščių gamybos fabrikų plėtros. Atitinkamai pastebimai 

kyla biokuro kaina: pvz., biokuro biržoje vidutinė SM2 tipo biokuro kaina tuo pačiu laikotarpiu 2017 

m. liepą siekė 124 Eur/tne, o 2018 m. liepą – 186 Eur/tne trumpalaikių sandorių atveju; atitinkamai  

153 Eur/tne 2017 m. ir 228 Eur/tne 2018 m. ilgalaikių sandorių atveju. LŠTA teigimu, biokuro kaina 

tam tikrais atvejais gali padidėti net 50 proc. Įvertinant šią kainų kilimo tendenciją, LŠTA 

skaičiavimu, galutinė šilumos kaina, atsižvelgiant į biokuro dedamąją, ateinančiu šildymo sezonu 

galėtų didėti vidutiniškai 15 proc., kai kuriose savivaldybėse – net iki 45 proc.       

LŠTA nuomone, tokį kainų šuolį lemia ne tik nedidelė konkurencija tarp biokuro biržos 

tiekėjų (dėl sudėtingų biokuro pardavimo procedūrų biržoje mažieji biokuro gamintojai pasitraukia iš 

šio verslo arba savo produkciją parduoda tiesiogiai stambesniems biokuro tiekėjams), besiplečianti 

medienos pramonė ir didėjantis biokuro žaliavos eksportas į kitas šalis, bet ir skirtingas smulkintos 

medienos įsigijimo reglamentavimas: reguliuojami šilumos gamintojai privalo visą biokurą įsigyti 

biržoje ir sudaryti dvišalius sandorius su biokuro tiekėjais gali tik tuo atveju, jeigu energijos išteklių 

biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos rūšies biokuro kiekio 

ar jo dalies arba kitais būdais įsigyti biokurą yra ekonomiškai naudingiau (daugiau kaip 5 proc. 

pigiau),  o nereguliuojami ir medienos pramoniniai naudotojai gali be apribojimų pirkti tiesiogiai iš 

gamintojų, atitinkamai galimai mažesne kaina. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, LŠTA teigimu, 

darytina išvada, kad į biokuro biržą patenka mažesnioji dalis visos galimos biokuro pasiūlos, rinka 

per maža efektyviai konkurencijai, o realiai biokuro rinkoje įtaką daro 5 stambūs biokuro tiekėjai.  

Tokiai LŠTA pozicijai pritarė ir Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) atstovai. Jų 

teigimu, per pastaruosius 10 metų buvo galima matyti tendencijas, kaip dėl įvairių priežasčių 

smulkieji tiekėjai pasitraukia iš biokuro tiekimo rinkos arba renkasi parduoti žaliavą stambiesiems 

tiekėjams, taip prarasdami galimybę daryti teigiamą konkurencinę įtaką galutinei biokuro pardavimo 

kainai. LSA atstovų teigimu, smulkiesiems gamintojams sunku išsilaikyti rinkoje taip pat ir dėl 

santykinai didelių mokesčių, trūkstamos darbo jėgos, per didelių gamybos kaštų ir t. t.    

Atsižvelgiant į tai, kas konstatuota, esminiai LŠTA ir LSA pasiūlymai dėl aptariamos 

situacijos buvo susiję su tuo, kaip paskatinti ateiti naujus biokuro biržos dalyvius (mažinti 

administracinę naštą, nustatyti mažesnį užstatą) ir padidinti konkurenciją tarp biržos tiekėjų, sudaryti 

biokuro ar žaliavos rezervinius kiekius ir organizuoti galimus intervencinius pardavimus kritiniais 

rinkai laikotarpiais, taip pat sudaryti medienos standartus, kurie atskirtų žaliavą medienos pramonei 

ir energetikai. Taip pat akcentuotas poreikis suvienodinti biokuro įsigijimo reikalavimus tiek 

reguliuojamiems, tiek nereguliuojamiems šilumos gamintojams. Energetikos ministerija savo ruožtu 

įsipareigojo pateikti Energetikos išteklių įstatymo pataisas.  

Baltpool UAB atstovai pristatė prekybos biokuro biržoje paskutines tendencijas, iš kurių 

aiškiai matyti, kad pastaraisiais metais itin kilo biokuro žaliavos kaina – 42 proc. per metus. Kadangi 

50–70 proc. galutinės biokuro kainos sudaro žaliavos kaina, biokuro kainos didėjimas yra logiškas. 

Liepos–rugpjūčio mėn. sudarytų sandorių ateinančiam šildymo sezonui kaina, palyginti su praėjusio 

šildymo sezono vidutine tiekimo kaina (180,98 Eur/tne), pakilo 20 proc. ir šiuo metu siekia 

216,75 Eur/tne. Be to, Baltpool UAB atstovai pažymėjo, kad biokuro masės suvartojimas 

pastaraisiais metais reikšmingai išaugo ir šiuo metu siekia apie 1,2 mln. tne.   

Baltpool UAB atstovai, prieštaraudami anksčiau susitikimo dalyvių išsakytoms abejonėms 

dėl nepakankamos konkurencijos tarp biržos tiekėjų, informavo, kad žiemą biržoje dalyvauja iki 

150 aktyvių dalyvių, todėl rinkos koncentracija vertintina kaip žema. Baltpool UAB atstovai nurodė, 
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kad šiuo metu rinkos dalyviai pasiskirstę efektyviau nei prieš biržos veiklos pradžią, kada vienas 

rinkos dalyvis užėmė 42 proc. rinkos. Šiuo metu didžiausio dalyvio užimama rinkos dalis siekia 18 

proc., o 5 didžiausi dalyviai užima 46,42 proc. rinkos, t. y. tą rinkos dalį, kurią prieš įsteigiant biržą 

užėmė vienas dalyvis, šiuo metu dalijasi 5 dalyviai. Be to, apie 20 proc. viso suvartojamo biokuro 

kiekio kiekvienais metais bendrai patiekia dalyviai, užimantys mažiau kaip 1 proc. rinkos, t. y. 

smulkieji dalyviai. 

Baltpool UAB atstovai pateikė įžvalgas dėl galimų sprendimo būdų, siekiant užkirsti kelią 

drastiškam šildymo kainų didėjimui. Vienas iš jų – skatinti plačiau naudoti prastesnės kokybės – 

SM3 tipo biokurą. Baltpool UAB atstovų duomenimis, šiuo metu biržoje SM3 tipo biokuras sudaro 

iki 30 proc., o norint pasiekti reikšmingą efektą, šį procentą esamoje situacijoje reikėtų didinti iki 60 

proc. SM3 tipo biokuras gaminamas iš miško kirtimo atliekų, o kirtimo atliekos yra pigesnė žaliava 

nei malkinė mediena, todėl SM3 tipo biokuras yra iki 10 proc. pigesnis. Be to, naudojant kirtimo 

atliekas biokuro gamybai, biokuro tiekėjai nekonkuruotų su pramone dėl žaliavos.  

Prieštaraudami Baltpool UAB pasiūlymui didinti SM3 tipo biokuro naudojimą, LŠTA ir LSA 

atstovai pabrėžė, kad, vadovaujantis priešgaisrinės apsaugos reikalavimais, šiuo metu tiek pagal 

galiojančius teisės aktus, tiek dėl logiškų saugumo reikalavimų (šis kuras saugomas kaista, tręšta ir 

praranda savo šiluminę vertę) sandėliuoti SM3 tipo biokuro ar jo žaliavos nėra galimybės. 

Atitinkamai negalima įsigyti didesnio biokuro kiekio, o trumpalaikiai sandoriai iš esmės išaugina 

biokuro kainas. Vadinasi, turėtų būti užtikrintas nepertraukiamas šio kuro pristatymas stabiliomis ir 

prognozuojamomis kainomis.     

Bendru susitikimo dalyvių sutarimu bus ieškoma galimybių, kaip paskatinti naudoti SM3 tipo 

biokurą, išspręsti klausimus dėl didesnio jo kiekio laikymo sąlygų sudarymo ir didesnės tokio tipo 

biokuro žaliavos pasiūlos. Visų dalyvių pritarimu paprašyta Aplinkos ministerijos ir VĮ Valstybinių 

miškų urėdijos (toliau – VMU) atstovų pateikti savo įžvalgas ir pasiūlymus dėl anksčiau išsakytų 

pastebėjimų. Aplinkos ministerijos atstovai pritarė įžvalgoms dėl konkuruojančių pramonės ir 

energetikos rinkų, ypač buvo atkreiptas dėmesys į besiplečiančią medienos plokščių gamybą – 

kadangi nėra didesnės žaliavos pasiūlos, tai atitinkamai mažina biokuro biržai skirtos žaliavos dalį ir 

taip augina kainas. Dėl didesnio VMU dalyvavimo tiekiant miškų kirtimų atliekas pažymėta, kad iš 

kasmet susidarančių 1 mln. kub. m kirtimų atliekų 0,5 mln. kub. m priklauso valstybei, iš jų 350 

tūkst. kub. m VMU tiekia į rinkas jau dabar, papildomai galėtų patiekti dar iki 250 tūkst. kub. m. 

Šiame kontekste Aplinkos ministerijos ir VMU atstovai pažymėjo, kad, siekiant plėsti VMU 

dalyvavimą tiekiant į biokuro biržą papildomai iki 250 tūkst. kub. m medienos atliekų, reikės 

papildomų investicijų VMU – technikai, žmogiškiesiems ištekliams ir pan.  

Seimo Energetikos komisijos pirmininkas V. Poderys atkreipė dėmesį, kad VMU, be jokios 

abejonės, turėtų didinti savo vaidmenį stabilizuojant biokuro žaliavos pasiūlą, o prireikus užtikrintų 

žaliavos rezervus. V. Poderio nuomone, VMU turėtų tapti viena iš pagrindinių biokuro rinkos 

dalyvių, ypač tais atvejais, kai reikia stabilizuoti rinkos netolygumus.    

Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas D. Matulionis apibendrino, kad VMU turėtų 

tapti kertine dalyve, tiekiančia SM3 tipo biokurą, ir pasiūlė visoms atsakingoms institucijoms pateikti 

pasiūlymus dėl teisinės bazės ir susiformavusios praktikos keitimo, siekiant sukurti sistemą, kurioje 

VMU galėtų tapti pagrindine SM3 tipo biokuro tiekėja, taip pat prireikus tam tikrą laiką galėtų 

vykdyti intervencinę prekybą. Tame pačiame kontekste D. Matulionis pasiteiravo susitikimo dalyvių, 

kokia šiuo metu medienos eksporto padėtis ir kokią įtaką biokuro kainų augimui daro medienos 

eksporto veiksnys. 

Vieningos informacijos apie eksportuojamos medienos kiekį institucijų atstovai pateikti 

negalėjo, tačiau konstatavo, kad eksportas auga. Baltpool UAB atstovų aiškinimu, tokį eksporto 

pagyvėjimą sukėlė išaugusi medienos paklausa kaimyninėse valstybėse, pvz., Suomijoje dėl naujai 

plėtojamų pramoninių projektų popiermedžio suvartojimas išaugo 86 proc., o trūkstamas žaliavos 

kiekis įsigyjamas Baltijos šalyse, nekeliant kainos jų šalies viduje. LŠTA atstovai pridūrė, kad, 

atsižvelgiant į tai, kad Skandinavijos valstybėse mediena apskritai reikšmingai brangesnė nei 

Lietuvoje, eksporto didėjimas yra neišvengiamas.  
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Atsižvelgdamas į pateiktą informaciją, D. Matulionis pabrėžė, kad institucijoms reikėtų 

susitelkti ir numatyti priemones, kaip, laikantis visų teisės aktų reikalavimų, paskatinti Lietuvos 

biokuro žaliavos gamintojus ir tiekėjus, padarant eksporto alternatyvą mažiau patrauklią. Baltpool 

UAB ir LSA atstovai pritardami papildė, kad kai kurios valstybės, pvz., Latvija ir Lenkija, taiko tam 

tikras priemones, ribojančias medienos eksportą.  

Apibendrindami savo pristatymą, Baltpool UAB atstovai pateikė pasiūlymus dėl savo 

bendrovės, kaip biokuro biržos administratorės, veiksmų, galinčių iš dalies stabilizuoti biokuro kainų 

kilimą. Pagrindiniai veiksmai, kurių rengiasi imtis Baltpool UAB, kaip biokuro biržos 

administratorė, susiję su: rezervo biržoje sukūrimu, ilgalaikių sandorių vykdymu pagal SPOT kainą, 

pirkėjų skatinimu sudaryti palankesnes sandorių vykdymo sąlygas pardavėjams, medienos priėmimo 

perdavimo procedūros skaidrinimu ir t. t. 

D. Matulionio prašymu institucijų atstovai pateikė pasiūlymus dėl biokuro žaliavos 

diversifikavimo, panaudojant kitus atsinaujinančius išteklius. Aplinkos ministerijos atstovai 

patvirtino, kad, atsižvelgiant į neišvengiamai su laiku didėsiančią medienos kainą, būtų tikslinga 

atgaivinti ir paskatinti granulių gamybą žemės ūkyje panaudojant šiaudus, pievų žolę ir kt. 

Energetikos ministerijos atstovams atkreipus dėmesį, kad šiuo metu granulių kaina yra labai aukšta 

(aukštesnė nei iš medienos pagaminto biokuro), Aplinkos ministerijos atstovai pritarė, kad be 

skatinamųjų priemonių šios žaliavos naudojimas nebus patrauklus, tačiau pabrėžė, kad, paramos 

priemonėmis šią rinką padarius patrauklią ir padidinus gamintojų skaičių, ilgainiui kaina galėtų kristi. 

Norint sukurti veiksmingą biokuro žaliavos diferencijavimo mechanizmą, reikėtų peržiūrėti kaimo 

plėtros programas ir sukurti paskatas bei priemones tiek žemdirbiams (naudoti šiaudus ir pievų žolę), 

tiek NVO, kurie norėtų šienauti daugiametes pievas, tarp jų ir saugomose teritorijose, ir gaminti 

granules. Šiai alternatyviai žaliavos tiekimo rinkai susiformuoti reikėtų 3–4 metų, tačiau tai galėtų 

tapti puikiu sprendimu užtikrinant trūkstamo biokuro kiekį.  

 

NUTARTA:  

1. Pavesti:  

1.1. Energetikos ministerijai – pateikti Vyriausybei suderintus teisės aktų, kuriais būtų 

suvienodinti įpareigojimai visiems šilumos gamintojams, gaminantiems šilumą iš biokuro 

centralizuoto šildymo tinklų sistemoms, įsigyti biokurą per energijos išteklių biržą, projektus.  

1.2. Aplinkos ministerijai kartu su VĮ Valstybinių miškų urėdija – įvertinti teisines 

galimybes padidinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos dalyvavimą stabiliai tiekiant SM3 tipo biokuro 

žaliavą ir pateikti Vyriausybei konkrečius pasiūlymus dėl šių priemonių taikymo.   

1.3. Aplinkos ministerijai ir VĮ Valstybinių miškų urėdijai – ne vėliau kaip iki 2018 m. 

rugsėjo 17 d. pateikti Vyriausybei apibendrintą informaciją apie eksportuojamą medienos kiekį 

(eksportas per 2018 m. I pusmetį ir pastarųjų 3 metų eksporto pokyčių analizė).   

1.4. Energetikos ministerijai kartu su Aplinkos ministerija, Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacija ir Baltpool UAB – pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl skatinimo naudoti medienos 

atliekas  biokurui gaminti, taip pat konkrečius sprendimus dėl skatinimo įsigyti ir naudoti jau 

pagamintą SM3 tipo biokurą (tarp jų sprendimus dėl sandėliavimo, tiekimo užtikrinimo, biokuro 

katilų pritaikymo ir t. t.). 

1.5. Aplinkos ministerijai kartu su Žemės ūkio ministerija ir Finansų ministerija – pateikti 

Vyriausybei konkrečius pasiūlymus dėl biokuro žaliavos diversifikavimo sąlygų (pakeičiant dalį 

medienos šiaudais, žole) sukūrimo, įskaitant (bet neapsiribojant) pasiūlymus dėl paramos 

mechanizmų.  

1.6. Aplinkos ministerijai – išanalizuoti galimybę pakeisti Prekybos mediena taisykles ir (ar) 

kitus teisės aktus, siekiant skatinti Lietuvos medienos gamintojus ir tiekėjus, taip užtikrinant biokuro 

žaliavos, skirtos Lietuvos rinkai, pasiūlos didėjimą. 

2. Prireikus klausimus dėl biokuro pasiūlos užtikrinimo ir kainų stabilizavimo svarstyti 

Vyriausybės pasitarime.  

 

 Posėdžio pirmininkas                                                                                       Deividas Matulionis  
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 Posėdžio sekretorė                                                                            Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė  
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