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Nauji nariai
•

Nauji nariai 2012 m.
Biokuro gamintojų ir tiekėjų sekcija
– UAB „Joniškio Hidrostatyba“
– UAB „Granulita“
Agro biomasės sekcija
– UAB „Tėviškės bio - granulė“
– Ūkininkas Liutauras Šimėnas
– Lygumų ŽŪB
– Ėriškių ŽŪB
– UAB “Atenergy”

Energijos gamybos įrangos sekcija
– UAB “KMT”
– UAB „SV technika“

•

Nauji nariai 2013 m.
Biokuro gamintojų ir tiekėjų sekcija
– UAB “Tornis”
Agro biomasės sekcija
– UAB “Litangus”
Energijos gamybos įrangos sekcija
– UAB “RB BALTIC”
– UAB “INTRAC Lietuva”
Mokslo ir biomasės išteklių sekcija
– UAB “SGS Klaipėda”

Asociaciją palikę nariai
• Asociaciją palikę nariai 2012 m.
– UAB “Eurolexis” (nario mokesčio nemokėjimas)
– UAB „Eldra“ (iškelta bankroto byla; nario mokesčio nemokėjimas)

• Asociaciją palikę nariai 2013 m.
– UAB “TECHNOBALTA” (įmonės prašymu)
– UAB “Vertma” (įmonės prašymu)

LITBIOMA DABAR
• Asociacija vienija 49 narius:
– Biokuro gamintojų ir tiekėjų sekcija – 20 narių
– Mokslo ir biomasės išteklių sekcija - 10 narių
– Energijos gamybos įrangos sekcija – 13 narių
– Agro biomasės sekcija - 6 nariai

Asociacijos veikla 2012 m.
Apdovanojimai
• 2012 m. balandis
– Jonas Šimėnas apdovanotas Lietuvos energetikų garbės ženklu;
– Gintarui Visalgai įteikta PET Lietuvos komiteto padėka;

– UAB “Enerstena” atstovams Virginijui Ramanauskui ir Nerijui Rinkevičiui suteikti
LPK profesijos riterio apdovanojimai.

Asociacijos veikla 2012 m.
Apdovanojimai
• 2013 m. balandis
− Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas apdovanotas energetiko
garbės ženklu;

− Asociacijos LITBIOMA prezidentas Remigijus Lapinskas apdovanotas
energetiko garbės ženklu;
− KTU šilumos ir atomo energetikos katedros docentas Kęstutis Buinevičius
apdovanotas Energetikos ministro padėka;
− LAIEK prezidentui Martynui Nagevičiui įteikta Seimo pirmininko padėka;

− VĮ Joniškio miškų urėdijos urėdui Aleksui Abromavičiui įteikta PET
Lietuvos komiteto padėka.

Litbioma valdybos posėdžiai 2012 m. (1)
•

2012 m. sausio 27 d.
− Dėl naujų narių priėmimo į Asociaciją:
•

•

UAB „Joniškio Hidrostatyba“

2012 m. kovo 14 d.
− Dėl Asociacijos eilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo;
− Dėl Asociacijos valdybos veiklos ataskaitos už 2011 m. tvirtinimo;
− Dėl naujų narių priėmimo į Asociaciją:
•
•
•
•
•

UAB „Tėviškės bio - granulė“
Ūkininkas Liutauras Šimėnas
Lygumų ŽŪB
Ėriškių ŽŪB
UAB “Atenergy”

− Dėl esamų narių pašalinimo iš Asociacijos:
•

UAB “Eurolexis”

− Dėl kasmetinės Asociacijos narių kelionės į parodą;
− Dėl Asociacijos bendradarbiavimo su A. Stulginskio universitetu;
− Dėl kandidatų Lietuvos energetikų garbės ženklui ir Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos
komiteto padėkai gauti.

Litbioma valdybos posėdžiai 2012 m. (2)
•

2012 m. liepos 17 d.
− Dėl naujų narių priėmimo į Asociaciją:
•

UAB „Granulita“

− Dėl esamų narių pašalinimo iš Asociacijos:
•

UAB „Eldra“

− Dėl Asociacijos dalyvavimo Miškininko dienoje 2012;
− Dėl Asociacijos pozicijos atskirais klausimais suformavimo, tikslinimo ir derinimo;
− Dėl Asociacijos interesų atstovavimo Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos
veikloje.
•

2012 m. rugsėjo 3 d.
− Dėl naujų narių priėmimo į Asociaciją:
•

UAB „SV technika“

Litbioma valdybos posėdžiai
2012 ir 2013 m. (3)
•

2012 m. lapkričio 26 d.
− Dėl naujų narių priėmimo į Asociaciją:
•

•

UAB „KMT”

2013 m. sausio 16 d.
– Dėl Asociacijos veiklos perspektyvų 2013 m.;
− Dėl esamų narių pašalinimo iš Asociacijos:
•

UAB „TECHNOBALTA“

− Dėl nario mokesčio dydžio keitimo ir tikslinių įnašų Asociacijai;
− Kiti klausimai.

Litbioma valdybos posėdžiai 2013 m. (4)
•
−

2013 m. kovo 21 d.
Dėl naujų narių priėmimo į Asociaciją:
•
•

−

Dėl esamų narių pašalinimo iš Asociacijos:
•

−
−
−
−

UAB “RB BALTIC”
UAB “INTRAC Lietuva”
UAB “Vertma”

Dėl Asociacijos eilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo;
Dėl Asociacijos valdybos veiklos ataskaitos už 2012 m. tvirtinimo;
Dėl Asociacijos 10-mečio paminėjimo;
Kiti klausimai.

Asociacijos veikla 2012 m.
Lobistinė veikla (1)

•

Pasitarimas GMU biokuro ruošos iš miško kirtimo atliekų klausimais (R. Lapinskas,
A. Vaitkevičius); 2012.01.13

•

Pasitarimas EM dėl ES struktūrinių fondų 2014 - 2020 m.; 2012.01.19

•

LRS Aplinkos komiteto delegacijos vizito į “Avedøre plant” (Kopenhaga)
organizavimas ir dalyvavimas; 2012.02.09

•

Pasitarimas šilumos tiekimo klausimais (R. Lapinskas, Druskininkai); 2012.02.15

•

LSDP ir energetikos ekspertų apskritojo stalo diskusija energetikos strategijos
klausimais (R. Lapinskas); 2012.02.22

•

Kreipimasis į ŠMM ministrą dėl naujos nacionalinės programos „Biomasės
energetika“ inicijavimo; 2012.02.27

Asociacijos veikla 2012 m.
Lobistinė veikla (2)
•

Kreipimasis į ŽŪM ir ENMIN ministrus dėl ES paramos skyrimo šiaudų granulių
gamybos didinimui; 2012.03.02

•

EM apskritojo stalo diskusija: biokuro kogeneracija – alternatyva VAE (R.
Lapinskas); 2012.03.05

•

Pasiūlymas GMU dėl elektroninės prekybos mediena sistemos; 2012.03.07

•

Kreipimasis į ASU dėl bendradarbiavimo; 2012.03.16

•

Kreipimasis į ENMIN dėl ES struktūrinių fondų 2014-2020 m. lėšų skyrimo
energetikos sričiai; 2012.03.30

•

Kreipimasis į LRS AAK dėl energijos išteklių rinkos įstatymo projekto; 2012.04.02

•

Siūlymas LPK dėl profesijos riterio nominacijos; 2012.04.10

Asociacijos veikla 2012 m.
Lobistinė veikla (3)
•

Pasitarimas su AM ir GMU urėdais biomasės iš valstybinių miškų ir biokuro ruošos
klausimais; 2012.04.30

•

Pastabos ENMIN projektui Nr. 12-1208-02; 2012.05.23

•

Raštas GMU dėl elektroninės medienos prekybos sistemos ir logistikos
centralizavimo vizijos; 2012.06.08

•

Kreipimasis į AM ministrą dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimo
projekto; 2012.07.23

•

Raštas ŽŪM dėl paramos gluosniams; 2012.07.25

•

Raštas ENMIN dėl ES 2014-2020 m. struktūrinės paramos biomasės energetikos
sričiai; 2012.08.14

Asociacijos veikla 2012 m.
Lobistinė veikla (4)
•

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo 2012–2016
metų planas (LITBIOMA, LŠTA); 2012.08.23

•

Kreipimasis į ENMIN dėl biokuro taisyklių projekto derinimo; 2012.09.03

•

Raštas VKEKK dėl prekybos energijos išteklių biržoje reglamento projekto;
2012.09.18

•

Raštas GMU dėl kelmų paklausos biokuro gamybai; 2012.10.12

•

Kreipimasis į AM ir ŽŪM ministrus dėl ES struktūrinių fondų paramos krypčių 20142020 m. laikotarpiui biomasės energetikos sričiai; 2012.10.25

•

Pasitarimas GMU prekybos apvaliąja mediena klausimais; 2012.11.21

Asociacijos veikla 2012 m.
Lobistinė veikla (5)
•

Pasiūlymas LRS KRK ir AM dėl valstybės kompleksinių programų efektyviam
biokuro naudojimui; 2013.01.10

•

Raštas ŪM dėl Baltijos Asamblėjos veiksmų programos įgyvendinimo; 2013.01.25

•

Kreipimasis į ŪKMIN dėl paramos krypčių biomasės energetikos sektoriuje ir
priemonių jų įgyvendinimui; 2013.01.30

•

Kreipimasis į ŽŪM ministrą dėl siūlymų 16-ajai Vyriausybės programai; 2013.02.01

•

Pasiūlymas LAAIF programos lėšų naudojimo 2013 m. krypčių projektui;
2013.02.11

•

Raštas ŽŪM ministrui dėl paramos gluosniams; 2013.02.11

•

Pasiūlymas ENMIN dėl kandidato į šilumos tarybą; 2013.03.26

Asociacijos veikla 2012 m.
Konferencijos, Seminarai, Pranešimai (1)
•

Seminaras „Biomasės panaudojimas CŠT sektoriuje – esama situacija ir kliūtys
jos plėtrai“ (A. Jakštas); 2012.02.15

•

Išsami paskaita apie biomasės energetiką Lietuvoje (1,5 val. video paskaita, R.
Lapinskas); 2012.02.22

•

VGTU konferencija „Investicija šiandien – konkurencingas absolventas rytoj“ (R.
Lapinskas); 2012.03.19

•

Paskaita Šalčininkų r. Žemdirbių asociacijos susitikime (R. Lapinskas);
2012.03.27

•

Konferencija „Atsinaujinančios energijos išteklių darni plėtra Lietuvoje ES
kontekste“ (R. Lapinskas); 2012.05.09

Asociacijos veikla 2012 m.
Konferencijos, Seminarai, Pranešimai (2)
•

„World bioenergy 2012“ (R. Lapinskas, UAB „Enerstena“, UAB „Biokaitra“, UAB
„EMP“ - Jonkoping, Švedija); 2012.05.29 – 31

•

AEBIOM Europos bioenergetikos konferencija (R.Lapinskas); 2012.06.25-27

•

Lietuvos energetikos konferencija „Nepriklausoma energetika – stipri ekonomika“
(R. Lapinskas); 2012.10.10

•

Konferencija „Energetikos rinka šiandien, jos perspektyvos Lietuvoje bei Baltijos
šalyse“(R. Lapinskas); 2012.10.24

•

Energetikos diena Kauno m. savivaldybėje (V. Gaubytė); 2012.11.22

Asociacijos veikla 2012 m.
Konferencijos, Seminarai, Pranešimai (2)

•

„Energetikos forumas 2012. Naujoji Lietuvos energetika: galimybės verslui“(R.
Lapinskas); 2012.12.18

•

Seminaras Šiaulių miesto šilumos ūkio modernizavimo ir pasatatų renovacijos
klausimais (R. Lapinskas, Šiauliai); 2013.02.12

•

“Lietuvos ekonomikos konferencija 2013” (V. Ramanauskas (UAB “Enerstena”),
Ž. Mackevičius (UAB “Biokaitra), R. Lapinskas); 2013.02.14

Asociacijos veikla 2012 m.
Veiklos viešinimas (1)
•

13 asociacijų pareiškimas už tikrą Lietuvos energetinę nepriklausomybę - LRT,
BTV, Lietuvos Ryto TV, LR, M1, M1 Plius; 2012.01.03

•

Spaudos konferencija LRS „Kaip panaudoti Lietuvos išteklius nepriklausomos
energetikos sukūrimui“; 2012.01.15

•

Straipsnis žurnale „Energijos erdvės“; 2012.02

•

LRT laida „Įžvalgos“ (ir straipsnis „Delfi“); 2012.05.20

•

Straipsnis „Bioenergetinė žemdirbystė. Pirmieji žingsniai“ – Žurnalas „Arimai“;
2012 m. vasaros leidinys

•

TV laida „Pradėk nuo savęs“; 2012.09.22

Asociacijos veikla 2012 m.
Veiklos viešinimas (2)
•

LNK laida „Girių horizontai“; 2012.12.18

•

Straipsnis LEKA internetiniame puslapyje; 2012.10

•

Straipsniai ir komentarai – „Verslo žinios“, www.vz.lt, „Ūkininko patarėjas“

•

LRT radijo laida “Laisvoji banga” (R. Lapinskas); 2013.04.

•

LRT laida “LRT ekonomikos forumas” (R. Lapinskas); 2013.04.17

Asociacijos veikla 2012 m.
Asociacijos renginiai, svarbūs įvykiai
•

„Agro biomasės“ sekcijos iniciatyvinis susirinkimas; 2012.02.14

•

„Agro biomasės“ sekcijos suformavimas (Sekcijos pirmininkas ir valdybos narys –
K. Stančaitis); 2012.03.14

•

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su A. Stulginkio universitetu; 2012.04.20

•

Visuotinis asociacijos „Litbioma“ narių susirinkimas; 2012.04.20

•

Įregistruota Lietuvos atsinaujinančių išteklių energijos konfederacija (Litbioma –
aktyvi konfederacijos narė); 2012.05.17

•

Parama žurnalistų automobilistų klubui „Eko ralis - 2012“; 2012.05

Asociacijos veikla 2012 m.
Asociacijos renginiai, svarbūs įvykiai
•

Asociacijos Litbioma delegacijos dalyvavimas neeiliniame LPK suvažiavime;
2012.06.21

•

Pasirašytas tarpusavio supratimo memorandumas su Lietuvos – Italijos prekybos
rūmais; 2012.08.13

•

„Litbioma“ tapo „En Plus“ sertifikavimo sistemos ir prekės ženklo atstovu Lietuvoje;
2012.09.11

•

„Miškininko dienos“ renginiai Ukmergėje - Litbiomos stendas (UAB „Enerstena“,
UAB „Biokaitra“, UAB „UMP“); 2011.09.15

•

Nemokamos ekspozicijos teisės suteikimas asociacijos nariams parodoje
„Sprendimų ratas 2012“; 2012.10.04-06

Asociacijos veikla 2012 m.
Asociacija nuolat dalyvauja:
•

Ekspertų pasitarimuose su LŠTA, LEKA, LEEGA;

•

AM kolegijoje;

•

Darbo grupėse – dėl prekybos apvaliąja mediena, biokuro biržos, atsinaujinančių
išteklių naudojimo energijai gaminti Vilniaus m.;

•

Asociacijos „Slėnis Nemunas“ taryboje;

•

LRS komitetuose – Aplinkos apsaugos, Ūkio, Ekonomikos;

•

LPK Prezidiumo ir Energetikos komiteto veikloje;

•

„NordicBio 2013“ org. komiteto veikloje;

•

AEBIOM Generalinėje Asamblėjoje.

Asociacijos veikla 2012 m.
Dalyvavimas kitų organizacijų veikloje
•

Lietuvos pramonininkų konfederacija
– Remigijaus Lapinskas yra konfederacijos prezidiumo ir energetikos komiteto
narys bei dalyvauja jų veikloje;

•

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas
– Remigijus Lapinskas yra komiteto tarybos narys bei dalyvauja jo veikloje.

•

Asociacija “Slėnis Nemunas”
– Aleksas Jakštas yra asociacijos tarybos narys bei dalyvauja jos veikloje.

Asociacijos veikla 2012 m.
Enplus sertifikavimo sistema
•

Nuo 2012 metų vidurio asociacijai LITBIOMA suteikta teisė atstovauti ENplus
sertifikavimo sistemą Lietuvoje.

•

Granulių gamintojai, gaminantys aukščiausios kokybės medienos granules,
atitinkančias EN 14961-2 normoje numatytus reikalavimus, gali būti sertifikuoti
ENplus sistemoje.

•

Šiuo metu Lietuvoje EN plus prekės ženklo sertifikatas yra suteiktas dviem
granulių gamintojams- UAB „Granulita“ ir UAB „Baltwood“.

•

Daugiau informacijos apie ENplus sertifikavimo sistemą galite rasti tinklapyje
www.enplus-pellets.eu

Asociacijos veikla 2012 m.
Kita veikla
•

2010.09- 2012.09 Dalyvavimas tarptautiniame ES finansuojamame projekte “BIOHEAT”. Šio projekto tikslas skatinti biokuro iš greitai augančių energetinių augalų
(GAEA), kaip energijos šaltinio Rytų Europos šalių (konkrečiai Čekijos, Rumunijos,
Lenkijos, Slovakijos ir Lietuvos) centralizuotos šilumos tiekimo sistemoms (CŠT),
panaudojimą; www.bio-heat.eu

•

2011.08 - dabar Dalyvavimas tarptautiniame ES finansuojamame projekte
“SolidStandards”. Projektas skirtas išanalizuoti ir įvertinti pokyčius, susijusius su
kietojo biokuro kokybės ir tvarumo klausimais, susijusiais su atitinkamų kokybės
standartų ir sertifikavimo sistemų sukūrimu bei įgyvendinimu.
www.solidstandards.eu

•

Nuolatinis aktualios informacijos pateikimas asociacijos nariams;

•

Nuolatinis tinklapio www.biokuras.lt administravimas, informacijos atnaujinimas.

Asociacijos veiklos programa
2013- 2014 m.
•

Asociacijos plėtra - administracinio ir lobistinio darbo stiprinimas, centrinio
personalo suformavimas;

•

Asociacijos finansavimo klausimų sprendimas

•

Asociacijos sekcijų aktyvumo didinimas

•

Konkretūs tikslai:
– Biomasės rinkos plėtra;
– Biomasės resursų gausinimo veikla;
– 2014 - 2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų nukreipimas biomasės
energetikos projektams finansuoti;
– Darbai, numatyti valdybos ir sekcijų posėdžių protokoluose.

