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PREKYBOS GAMTINIŲ DUJŲ  

BIRŽOJE ATASKAITA 

 

PREKYBOS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE DUOMENYS 

BIRŽOS DALYVIAI 

 

ĮVYKDYTI SANDORIAI IR KITI PREKYBOS DUOMENYS 

 

 

GET Baltic biržos dalyviai 

Suteiktos teisės prekybai 
GET Baltic biržoje GET Baltic biržos dalyviai 

Suteiktos teisės prekybai 
GET Baltic biržoje 

Pirkti dujas   Parduoti dujas Pirkti dujas Parduoti dujas 

1. AB „Lietuvos dujos“ + + 12. AB „Dvarčionių keramika“ + - 
2. „Lietuvos energijos gamyba“, AB + + 13. AB „Linas“ + - 
3. AB „Klaipėdos energija“ + - 14. UAB „Maltosa“ + - 
4. AB „Jonavos šilumos tinklai“ + - 15. UAB „Utenos šilumos tinklai“ + - 
5. UAB Kauno termofikacijos elektrinė + + 16. AB „Šiaulių energija“ + + 
6. AB „Panevėžio energija“ + + 17. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ + - 
7. AB „Kauno energija“ + - 18. UAB „Orion Global pet“ + - 
8. UAB „Saurama“

1
 + - 19. LSMUL VšĮ Kauno klinikos + - 

9. UAB IKEA Industry Lietuva + - 20. UAB „Grata group“ + + 
10. AB „Amber Grid“ + + 21. UAB „Dujotekana“ + + 
11. UAB „SBE Energy“ + + 22. UAB „SOGA Baltic Oil“ + + 

Gamtinių dujų kainos GET Baltic biržoje 

 
2013 m. 

 I ketv. 

2013 m. 

 II ketv. 

2013 m. 

 III ketv. 
Spalis Lapkritis Gruodis 

2013 m.  

IV ketv. 

2013 m. 

Iš viso 

 Apyvarta (tūkst. Lt) 
2
 71,81 507,68 1.518,96 48,44 48,40 64.400,32 64.497,16 66.595,61 

Vidutinė (svertinė) kaina (Lt/tūkst. m³) 
2
 1.305,55 1.291,81 1.234,93

3 

1.208,05 1.210 1.153,49 1.153,57 1.156,39 

Žemiausia kaina (Lt/tūkst. m³) 
2
 1.305 1.275 1.229 1.208 1.210 1.101 1.101 1.101 

Aukščiausia kaina (Lt/tūkst. m³) 
2
 1.308 1.307 1.246 1.229 1.210 1.162 1.229 1.308 

Prekybos apimtys GET Baltic biržoje 

 2013 m. 

 I ketv. 

2013 m. 

 II ketv. 

2013 m. 

 III ketv. 
Spalis Lapkritis Gruodis 

2013 m.  

IV ketv. 

2013 m. 

Iš viso 

 Apyvarta (tūkst. m³) 55 

 

393 1.230 40,1 40 55.831 55.911,10 57.589,10 

Sandorių skaičius 3 35 37 2 

 

1 98 101 176 

Didžiausio sudaryto sandorio kiekis (tūkst. m³) 40 25 100 40 40 5.000 5.000 5.000 

Mažiausio sudaryto sandorio kiekis (tūkst. m³) 5 1 3 0,1 40 5 0,1 0,1 

Vidutinis sudarytų sandorių kiekis (tūkst. m³) 18,33 11,23 33,24 20,05 40 569,70 553,58 327,21 

Pateiktų pavedimų GET Baltic biržoje duomenys 

 2013 m. 

 I ketv. 

2013 m. 

 II ketv. 

2013 m. 

 III ketv. 
Spalis Lapkritis Gruodis 

2013 m.  

IV ketv. 

2013 m. 

Iš viso 

 Pavedimų pirkti bendras kiekis (tūkst. m³) 
3
 3.070 6.308 6.625 1.825,60 2.159 61.030 65.014,60 81.017,60 

Pavedimų parduoti bendras kiekis (tūkst. m³) 
3
 16.994 13.101 9.160 3.300 1.845 64.581 69.726 108.981 

2 Pateikiama be PVM 

3 Sumuojami visi pateikti pavedimai, neatsižvelgiant į jų įvykdymą 

1 Atsižvelgiant į Komisijos 2013 m. gruodžio 9 d. nutarimą  Nr. O3-733 nuo 2013 m. gruodžio 16 d. buvo apribotos UAB „Saurama“ (buvusi SKY ENERGY GROUP, UAB) teisės teikti 

pavedimus parduoti gamtines dujas gamtinių dujų biržoje. 
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PREKYBOS GET BALTIC GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE APŽVALGA 

2013 metais aktyviausiai prekiaujama 
buvo būtent ketvirtąjį ketvirtį, kurio 
metu buvo suprekiauta 97% viso 2013 
metais biržoje suprekiauto kiekio. Ket-
virtą ketvirtį prekybos apyvarta sudarė 
55,91 mln. m

3
 gamtinių dujų, kurių 

vertė daugiau nei 64,49 mln. Lt. Vidu-
tinė gamtinių dujų kaina biržoje minė-
tu laikotarpiu buvo 1153,57 
Lt/tūkst. m

3
. 

Per šį ketvirtį biržoje buvo realizuotas 
101 sandoris: didžioji dalis gruodžio 
mėnesį – 98 sandoriai, o likę 3 spalio, 
lapkričio mėnesiais. Spalį iš viso supre-
kiauta    40,1    tūkst.    m

3
,    lapkritį –  

40 tūkst. m
3
, o gruodį rekordinis keikis – 

55831 tūkst. m
3
. Mažiausias įvykusio 

sandorio kiekis 100 m
3
 rodo, kad biržoje 

prekiavo ir smulkieji dujų rinkos dalyviai. 
Gruodžio mėnesį buvo užfiksuota ne tik 
aktyviausia prekyba, bet ir žemiausia 
šiais metais dujų kaina biržoje 1101 
Lt/tūkst. m

3
. Gruodžio mėnesio vidutinė 

kaina biržoje buvo 1153,49 Lt/tūkst. m
3
, 

tai 152,06 Lt (11,65%) mažiau nei viduti-
nė 2013 metų sausio mėnesio kaina, kuri 
buvo lygi 1305,55 Lt/tūkst. m

3
.  Aukš-

čiausia gruodžio mėnesio sandorio kaina 
buvo užfiksuota gruodžio 25-26 d.  – 
1162  Lt/tūkst. m

3
,  žemiausia  sandorio   

kaina buvo gruodžio 10 d. – 1101  
Lt/tūkst. m

3
. Skirtumas tarp aukščiau-

sios ir žemiausios gruodžio mėnesio 
kainų buvo 61 Lt. Tuo tarpu spalio mė-
nesio vidutinė kaina buvo 1208,05 
Lt/tūkst. m

3
, o lapkričio – 1210 

Lt/tūkst. m
3
. 

Apžvelgiant prekybą biržoje nuo 2013 
metų pradžios, iš viso buvo suprekiauta 
daugiau kaip 57,58 mln. m

3
 gamtinių 

dujų, kurių vertė beveik 66,60 mln. Lt. 
Sudaryti 176 sandoriai, kurių vidutinė 
kaina buvo 1156,39 Lt/ tūkst. m

3
. 
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100% NUOLAIDA 
METINEI NARYSTEI 

PIRMINEI REGISTRACIJAI 

BIRŽOS PASLAUGŲ ĮKAINIAI 2014 METAMS 

KITI SVARBŪS GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS ĮVYKIAI 

NUSTATYTA 2014 M. GAMTINIŲ DUJŲ 
PERDAVIMO PASLAUGOS KAINA  
Valstybinė kainų ir energetikos kontro-
lės komisija 2013 metų lapkričio 19 d. 
vienašališkai nustatė AB „Amber Grid“ 
gamtinių dujų perdavimo paslaugų kai-
nas, galiosiančias nuo 2014 metų. 
Gamtinių dujų perdavimo paslaugų vi-
dutinė kaina, galiosianti nuo 2014 m. 
sausio 1 d. – 50,04 Lt/tūkst. m

3 
(be pri-

dėtinės vertės mokesčio), ši kaina yra 
0,5% mažesnė negu Komisijos nustaty-
ta perdavimo paslaugų kainos viršutinė 
riba. 
2014 metais prognozuojama, kad per-
davimo sistema bus transportuota 2,7 
mlrd. m

3
 gamtinių dujų vidinėms šalies 

reikmėms. 
 
Gamtinių dujų perdavimo paslaugų 
kainos skelbiamos perdavimo sistemos 
operatoriaus interneto tinklapyje 
www.ambergrid.lt. 
 
NUSTATYTA GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO 
SAUGUMO PAPILDOMA DEDAMOJI 
PRIE GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO 
KAINOS 
Valstybinė kainų ir energetikos kontro-
lės komisija 2013 metų spalio 14 d. nu-
statė 39,36 Lt/tūkst. m

3 
papildomą 

gamtinių dujų tiekimo saugumo deda-
mąją prie gamtinių dujų perdavimo 
kainos, galiosiančią nuo 2014 m. gruo-
džio 3 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
Papildoma tiekimo saugumo dedamoji,  
skirta padengti suskystintų gamtinių 
dujų terminalo kaštus, ji galios su sąly-
ga, kad suskystintų gamtinių dujų ter-
minalas bus pradėtas eksploatuoti tei-
ės aktuose  nustatytais  terminais,  t. y. 
 

nuo 2014 m. gruodžio 3 d., bei 
AB ,,Klaipėdos nafta“ iki 2014 m. gruo-
džio 3 d. turės išduotą suskystintų gam-
tinių dujų terminalo operatoriaus licen-
ciją. 
Gamtinių dujų tiekimo saugumo deda-
mosios lėšas surenka, administruoja ir 
suskystintų gamtinių dujų terminalo 
operatoriui išmoka gamtinių dujų per-
davimo sistemos operatorius AB „Am-
ber Grid“. 

 
„CHEVRON“ PASITRAUKĖ IŠ KONKURSO 
ŽVALGYTI SKALŪNŲ DUJAS VAKARŲ 
LIETUVOJE 
JAV energetikos bendrovė „Chevron“ 
2013 m. spalio 8 dieną paskelbė nutrau-
kianti dalyvavimą Angliavandenilių ko-
misijos paskelbtame konkurse žvalgyti 
skalūnus Vakarų Lietuvoje.  
Kadangi bendrovė „Chevron“ buvo vie-
nintelis konkurso dalyvis ir nugalėtojas, 
Angliavandenilių komisija 2013 m. spalio 
8 d. posėdyje priėmė formalų sprendimą 
nutraukti beveik prieš metus paskelbtą 
konkursą dėl skalūnų žvalgybos Vakarų 
Lietuvoje. Taip pat buvo nuspręsta 
skelbti pakartotinį konkursą tuose pa-
čiuose plotuose, tai pačiai veiklai. Naujas 
konkursas bus skelbiamas įvertinus visus 
teisės aktų pasikeitimus ir pakoregavus 
sąlygas. 
 
UŽBAIGTA MAGISTRALINIO DUJOTIE-
KIO JURBARKAS-KLAIPĖDA STATYBA 
Nacionalinėje energetikos (energetinės 
nepriklausomybės) strategijoje numaty-
to magistralinio dujotiekio Jurbarkas- 
Klaipėda statyba baigta 2013 m. lapkri-
čio 15 d. Magistralinio dujotiekio staty-
bos darbai vyko  trimis  etapais.  Per  pir- 

 

mąjį etapą  2007 m.  nutiesta  dujotie-
kioatkarpa Šakiai-Jurbarkas, 2012 m. 
pabaigta dujotiekio statyba iki Tauragės, 
2013 m. lapkričio mėn. baigtas paskuti-
nis etapas – magistralinio dujotiekio at-
karpa Tauragė-Klaipėda. Bendra projek-
to investicijų suma – beveik 200 mln. Lt, 
antrajam ir trečiajam įgyvendinimo eta-
pams skirta 77,1 mln. Lt Europos Sąjun-
gos struktūrinių fondų lėšų. Iš viso nu-
tiesta 165 km magistralinio dujotiekio, 
kurio skersmuo 400 mm, pastatytos dvi 
naujos dujų skirstymo stotys Jurbarke 
(2007 metais) ir Klaipėdoje (2013 me-
tais), įrengtas SGD terminalo prijungimo 
prie perdavimo sistemos mazgas. 

 
TOLIAU VYKDOMAS ES TREČIOJO 
ENERGETIKOS PAKETO ĮGYVENDINIMAS 
DUJŲ SEKTORIUJE 
Įgyvendinant ES trečiojo energetikos 
paketo Direktyvos 2009/73/EB dėl gam-
tinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyk-
lių reikalavimus 2013 m. spalio pabaigo-
je AB „Lietuvos dujos“ valdyba priėmė 
sprendimą įsteigti antrinę bendrovę, jai 
bus perduota dabar bendrovės vykdoma 
dujų skirstymo veikla. Naujai įsteigtos 
antrinės įmonės kapitalą sudarys 1 mln. 
Lt. Iki 2014 m. balandžio 1 d. AB „Lietu-
vos dujos“ turi parengti ir pateikti valdy-
bos tvirtinimui antrinės bendrovės stei-
gimo dokumentus. 
Įgyvendinant LR teisės aktuose nustaty-
tus reikalavimus, gamtinių dujų skirsty-
mo sistemos operatoriaus veiklą nuo 
2014 m. spalio 31 d. turės vykdyti atskira 
bendrovė. Iki šios dienos taip pat turės 
būti įgyvendintas ir perdavimo sistemos 
operatoriaus AB „Amber Grid“ nuosavy-
bės atskyrimas. 
 

Siekiant sudaryti palankias sąlygas 
prekybai gamtinių dujų biržoje vystytis 
ir likvidumui didėti, GET Baltic priėmė 
sprendimą pratęsti 2014 metams 
100% nuolaidą pirminės registracijos ir 
metinės narystės įkainiams. 2013 m.  
lapkričio 28 d. posėdyje Valstybinė 
kainų ir energetikos kontrolės komisija 
minėtam sprendimui pritarė. 

Biržos dalyviams 2014 metams taikomi 
šie įkainiai: 
 Pirminės registracijos įkainis – netai-

komas; 
 Metinės narystės įkainis – netaiko-

mas; 
 Kintamasis įkainis – 3 Lt/tūkst. m

3
. 

Kintamasis įkainis taikomas už parduotą 
ar įsigytą dujų kiekį dujų biržoje. 

  
 
 

 
 

http://www.ambergrid.lt/
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PATVIRTINTAS GAMTINIŲ DUJŲ DI-
VERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 
m. gruodžio 11 d. patvirtino Gamtinių 
dujų diversifikavimo tvarkos aprašą, 
kuris reglamentuoja: 
 bendruosius gamtinių dujų tiekimo 

diversifikavimo reikalavimus;  
 gamtinių dujų tiekimo diversifikavi-

mo reikalavimų įgyvendinimo tvarką;  

 gamtinių dujų paskirtojo tiekėjo pa-
skyrimo tvarką ir sąlygas; 

 gamtines dujas vartojančių energeti-
kos įmonių teises, pareigas ir atsa-
komybę;  

 informavimo apie gamtinių dujų tie-
kimo diversifikavimo nesilaikymo 
tvarką. 

Nuo SGD terminalo operatoriaus viešai 
paskelbtos paskirstytų SGD  terminalo 

pajėgumų naudojimo pirmojo laikotar-
pio pradžios, 5 metams Vyriausybė nu-
statė, minimalų 540 milijonų kubinių 
metrų metinį dujinamų gamtinių dujų 
kiekį, kurį proporcingai naudojamų dujų 
kiekiui privalės įsigyti reguliuojami šilu-
mos ir elektros energijos gamintojai.     
 
Susipažinti su diversifikavimo tvarkos 
aprašu galite paspaudę šią nuorodą.  

 

PREKYBA SUOMIJOS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE 

Vystant regioninės gamtinių dujų biržos projektą UAB GET Baltic bendradarbiauja su Suomijos gamtinių dujų birža Kaasupörssi 

Oy, todėl šiose periodinėse ataskaitose bus teikiama informacija apie prekybą Suomijos gamtinių dujų biržoje. 

 
 4 

Pardavimo kainos pateikiamos be mokesčių ir dujų perdavimo išlaidų. 

 

Jei norite užsisakyti UAB GET Baltic rengiamas gamtinių dujų rinkos ataskaitas, tai galite padaryti interneto tinklalapyje 
www.getbaltic.lt, skiltyje “Prenumeruokite!”. 

PREKYBOS SUOMIJOS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE KAASUPÖRSSI APŽVALGA 

PAGRINDINIAI FAKTAI APIE 
KAASUPÖRSSI: 
Veikla: Suomijos gamtinių dujų birža 
Veiklos pradžia: nuo 2001 m. 
Prekybos platforma: tokia kaip GET 
Baltic 
Dalyvių skaičius: 27 
Prekybos apimtys 2013 m.: 2,03 TWh 
(218 mln. m

3
) 

 
2013 metais Suomijos dujų biržoje bu-
vo suprekiauta 218 mln. m

3
 (2,03 

TWh), tai 23% mažiau lyginant su 2012 
metais, kai buvo suprekiauta 283 mln. 
m

3
 dujų. Gamtinių dujų kiekis išreikštas 

tūrio  vienetais  –  norminiais  kubiniais 

metrais esant 20 °C temperatūrai ir 
atmosferiniam slėgiui (101,325 kPa).  
Pasibaigus 2013 metų III ketv. supre-
kiautas kiekis buvo toks pats kaip ir 
2012 metų III ketv. Pagrindinė priežas-
tis, kodėl gerokai sumažėjo prekybos 
apimtys – tai kad Suomijoje 2013 IV 
ketv. buvo neįprastai šilti orai lyginant 
su 2012 IV ketv, kai  žiema prasidėjo 
pakankamai anksti.  
Bendras suprekiautas kiekis Kaasu-
pörssi biržoje sudaro 6% viso Suomijos 
sunaudoto dujų kiekio. Suprekiautų du-
jų vertė buvo 64 mln./EUR, atitinkamai 
2012 metais – 86 mln./EUR. Iš viso  bu-
vo sudaryti 101000 sandorių, vidutiniš- 

kai 277 sandoriai per dieną, lyginant su 
praėjusiais metais sumažėjo 9% (2012 
buvo 110000). Suomijos dujų birža nuo 
Lietuvos dujų  biržos skiriasi tuo, kad 
prekyba Suomijos biržoje yra valandinė, 
o tuo tarpu Lietuvoje yra paros  prekyba.  
Žemiausia kaina biržoje analizuojamu 
laikotarpiu buvo 24,5 EUR/MWh (864 
Lt/tūkst. m

3
), didžiausia kaina – 37 

EUR/MWh (1190 Lt/tūkst. m
3
). Dėl kai 

kurių rinkos struktūros skirtumų, kainų 
tiesiogiai lyginti su dujų kainomis Lietu-
vos biržoje nėra galima. 
 
Šaltinis: Suomijos dujų birža Kaasupörssi 
Oy 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463088
http://www.getbaltic.lt/

