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PREKYBOS GAMTINIŲ DUJŲ  

BIRŽOJE ATASKAITA 

 

PREKYBOS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE DUOMENYS 
 

 

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“ + + 21. UAB „Dujotekana“ + + 
2. „Lietuvos energijos gamyba“, AB + + 22. UAB „SOGA Baltic Oil“ + + 
3. AB „Klaipėdos energija“ + - 23. Kodiani dujos, UAB + + 
4. AB „Jonavos šilumos tinklai“ + - 24. NORDARSI OÜ + + 
5. UAB Kauno termofikacijos elektrinė + + 25. UAB „Haupas“ + + 
6. AB „Panevėžio energija“ + + 26. Akcinė bendrovė „Achema“ + + 
7. AB „Kauno energija“ + - 27. UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ + - 
8. UAB „Saurama“

1
 - - 28. UAB „GEOTERMA“ + - 

9. UAB IKEA Industry Lietuva + - 29. UAB „Energijos kodas“ + + 
10. AB „Amber Grid“ + + 30. UAB Energijos tiekimo centras + + 
11. UAB „SBE Energy“ + + 31. AB „Klaipėdos kartonas“ + - 
12. AB „Dvarčionių keramika“ + - 32. UAB „Kauno stiklas“ + - 

13. AB „Linas“
1
 - - 33. UAB „Vilniaus energija“ + - 

14. UAB „Maltosa“
1
 - - 34. Energijos tiekimas UAB + + 

15. UAB „Utenos šilumos tinklai“ + - Biržos dalyviai užsiregistravę per 2014 III ketv. 

16. AB „Šiaulių energija“ + + 35. UAB LITGAS + + 
17. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ + - 36. UAB „Imlitex“ + + 

18. UAB „Orion Global pet“ + - 337. UAB „NEO GROUP“ + - 

19. LSMUL VšĮ Kauno klinikos + - 338. UAB „Arvi cukrus“ + - 

20. UAB „Grata group“ + +     

Gamtinių dujų kainos GET Baltic biržoje (pagal prekybos produktus) 

 
 

2013 m. 

 III ketv. 

2014 m. 

Liepa 

2014 m. 

Rugpjūtis 

2014 m. 

Rugsėjis 

2014 m.  

III ketv. 

   2014 III ketv. pokytis,  

lyginant su 2013 III ketv.  

 Apyvarta (tūkst. Lt) 
2
 1.518,96 18.762,56 - 738,60 19.501,17 17.982,21 

Vidutinė (svertinė) kaina (Lt/tūkst. m³) 
2
 1.234,93 1.006,85 - 1.055 1.008,59 -226,34 

Žemiausia kaina (Lt/tūkst. m³) 
2
 1.229 1.004 - 1.048 1.004 -225 

Aukščiausia kaina (Lt/tūkst. m³) 
2
 1.246 1.009 - 1.055 1.055 -191 

 

 
2013 m.  

Iš viso 

2014 m. I 

ketv. 

2014 m. II 

ketv. 

2014 m. III 

ketv. 

2014 m. 

 I – III ketv.  

 
Apyvarta (tūkst. Lt) 

2
 66.595,61 2.735,12 35.987,68 19.501,17 58.223,97 

Vidutinė (svertinė) kaina (Lt/tūkst. m³) 
2
 1.156,39 1.144,88 1.040,10 1.008,59 1.033,73 

Žemiausia kaina (Lt/tūkst. m³) 
2
 1.101 1.139 999 1.004 999 

Aukščiausia kaina (Lt/tūkst. m³) 
2
 1.308 1.160 1.200 1.055 1.200 

1
 Dalyvio statusas laikinai sustabdytas 

2 Pateikiama be PVM 
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Prekybos apimtys GET Baltic biržoje (pagal prekybos produktus) 

 
 

2013 m. 

 III ketv. 

2014 m. 

Liepa 

2014 m. 

Rugpjūtis 

2014 m. 

Rugsėjis 

2014 m.  

III ketv. 

2014 III ketv. pokytis, 

lyginant su 2013  III ketv 

2013 m. III ketv.  

 

Apyvarta (tūkst. m³) 1.230 18.634,90 - 700,10 19.335 18.105 

Sandorių skaičius 37 27 - 2 29 -8 

Didžiausio sudaryto sandorio kiekis (tūkst. m³) 100 1.405 - 700 1.405 1.305 

Mažiausio sudaryto sandorio kiekis (tūkst. m³) 3 25 - 0,10 0,10 -2,90 

Vidutinis sudarytų sandorių kiekis (tūkst. m³) 33,24 690,18 - 350,05 666,72 633,48 

 

 
2013 m.  

Iš viso 

2014 m. I 

ketv. 

2014 m. II 

ketv. 

2014 m. III 

ketv. 

2014 m. 

 I – III ketv.  
 

Apyvarta (tūkst. m³) 57.589,10 2.389 34.600,10 19.335 56.324,10  

Sandorių skaičius 176 35 185 29 249  

Didžiausio sudaryto sandorio kiekis (tūkst. m³) 5.000 250 1.425,20 1.405 1.425,20  

Mažiausio sudaryto sandorio kiekis (tūkst. m³) 0,1 10 1 0,10 0,10  

Vidutinis sudarytų sandorių kiekis (tūkst. m³) 327,21 68,26 187,03 666,72 226,20  

Pateiktų pavedimų GET Baltic biržoje duomenys, kiekiai (pagal prekybos produktus) 

 
 

2013 m. 

 III ketv. 

2014 m. 

Liepa 

2014 m. 

Rugpjūtis 

2014 m. 

Rugsėjis 

2014 m.  

III ketv. 

2014 III ketv. pokytis, 

lyginant su 2013  III ketv 

2013 m. III ketv.  

 

Pavedimų pirkti bendras kiekis (tūkst. m³) 
3
 6.625 18.814,90 240 853 19.907,90 13.283 

Pavedimų parduoti bendras kiekis (tūkst. m³) 
3
 9.160 36.554,90 21.875 29.950,70 88.380,60 79.221 

Pateiktų pavedimų GET Baltic biržoje duomenys, kainos (pagal prekybos produktus) 

 
2013 m. 

 III ketv. 

2014 m. 

Liepa 

2014 m. 

Rugpjūtis 

2014 m. 

Rugsėjis 

2014 m.  

III ketv. 

2014 III ketv. pokytis, 

lyginant su 2013  III ketv 

.  

 

Pavedimų pirkti vidutinė (svertinė) kaina 

(Lt/tūkst. m³) 
3
 

1.198,18 1.006,55 979,00 1.041,65 1.007,72 -190,46 

Pavedimų parduoti vidutinė (svertinė) kaina 

(Lt/tūkst. m³) 
3
 

1.278,29 1.017,63 1.045,92 1.050,56 1.035,79 -242,50 

3 Sumuojami visi pateikti pavedimai, neatsižvelgiant į jų įvykdymą 
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SVARBI INFORMACIJA 

INICIJUOTAS GAMTINIŲ DUJŲ 
ĮSTATYMO PAKEITIMAS DĖL 
DUJŲ PARDAVIMO GAMTINIŲ 
DUJŲ BIRŽOJE 

2014 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respubli-
kos energetikos ministerija pateikė Gam-
tinių dujų įstatymo pakeitimo projektą 
derinimui suinteresuotoms institucijoms 
ir asmenims, kuriuo yra siūloma panai-
kinti reikalavimą turėti gamtinių dujų 
tiekimo licenciją rinkos dalyviams norin-
tiems parduoti dujas biržoje. 

 

SGD TERMINALO BANDY-
MANS REIKALINGAS DUJŲ 
KROVINYS BUS REALIZUO-
JAMAS PER DUJŲ BIRŽAS 

UAB LITGAS, atliekanti paskirtojo tiekėjo 
funkciją, 2014 m. rugsėjį pranešė, kad 
SGD terminalo paleidimo derinimo dar-
bams skirtų gamtinių dujų pardavimo 
procesas bus vykdomas per dujų biržas. 
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. LITGAS pasiū-
lys įsigyti iki 50 mln. m

3
 SGD terminalo 

testavimui skirtų dujų. 

PAGRINDINIŲ PREKYBOS 
GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE AS-
PEKTŲ PASIKEITIMAI NUO 
2015 M. SAUSIO 1 D. 

 Prekybos valiuta – Euras. 
 Paros pristatymo laikotarpis prasidės 
tos dienos 7.00 val. ir baigsis kitos die-
nos 7.00 val. 
 Prekyba vyks energijos vienetais – 
MWh.  
 Minimalus žingsnis 1 MWh. 
 Vieneto kaina išreikšta EUR/MWh. 

 

 

 
PREKYBOS BIRŽOJE APŽVALGA  
2014 m. III ketv. biržoje prekybos apyvar-
ta sudarė 19,33 mln. m

3
 gamtinių dujų, 

kurių vertė daugiau nei 19,50 mln. Lt, t.y. 
apie 17,98 mln. m

3
 daugiau negu 2013 m. 

III ketv. apyvarta. Vidutinė gamtinių dujų 
kaina biržoje 2014 m. III ketv. buvo 
1.008,59 Lt/tūkst. m

3
, tai 226,34 Lt 

(18,33%) mažiau nei vidutinė 2013 metų 
III ketv. kaina, kuri buvo lygi 1.234,93 
Lt/tūkst. m

3
. 

Prekyba 2014 m. III ketv. nebuvo tokia 
aktyvi – realizuoti 29 sandoriai, 156 san-
doriais mažiau  lyginant su  II ketv.  (2014 

II ketv. realizuoti 185 sandoriai). Didžioji 
dalis sandorių įvykdyta liepą – 27 sando-
riai ir likę 2 sandoriai rugsėjį. Šis ketvirtis 
buvo išskirtinis tuo, kad buvo sudaromi 
didesnio kiekio sandoriai, vidutinis suda-
rytų sandorių kiekis liepą buvo 690,18 
tūkst. m

3
, rugsėjį 350,05 tūkst. m

3
. Liepą 

įvykdytas didžiausias 2014 m. III ketv. 
sandoris lygus 1.405 tūkst. m

3
. 

Žemiausia 2014 m. III ketv. sandorio kai-
na buvo užfiksuota liepos mėnesį lygi 
1.004 Lt/tūkst. m

3
, aukščiausio sandorio  

kaina  buvo   užfiksuota  rugsėjo  30 d.  – 

1.055 Lt/tūkst. m
3
. Skirtumas tarp aukš-

čiausios ir žemiausios 2014 III ketv. kainų 
buvo 51 Lt. Vidutinė vienos pristatymo 
paros kaina biržoje buvo liepą – 1.006,85 
Lt/tūkst. m

3
, rugsėjį – 1.055 Lt/tūkst. m

3
. 

Apžvelgiant prekybą nuo 2014 m. 
pradžios, iš viso buvo suprekiauta 
daugiau nei 56,32 mln. m

3
 gamtinių dujų, 

kurių vertė virš 58,22 mln. Lt. Sudaryti 
249 sandoriai, kurių vidutinė kaina buvo 
1.033,73 Lt/ tūkst. m

3
. 
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KITI SVARBŪS GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS ĮVYKIAI 

PATVIRTINTOS NAUJOS REDAKCIJOS 
NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ 
DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija šių metų rugsėjo 25 d. patvirtino 
naujas Naudojimosi suskystintųjų gamtinių 
dujų terminalu taisykles. Esminiai 
pakeitimai: 
 Sutrumpinti SGD terminalo pajėgumų 

skirstymo procedūros terminai, leisti-
nas nuokrypių nuo paslaugų teikimo 
grafikų modifikavimas, pajėgumų kei-
timo ir atsisakymo galimybės atskiroms 
SGD terminalo naudotojų kategorijoms 
įtvirtinimas bei nepanaudotų pajėgu-
mų sankcionavimo nuostatų sušvelni-
nimas, siekiant numatyti lankstesnes 
pasinaudojimo SGD terminalu galimy-
bes ir paskatinti didesnę pajėgumų pa-
klausą; 

 Numatytas aiškesnis SGD krovos (SGD 
perkrovos) terminų nustatymas, in-
formacijos apie dujovežius pateikimo, 
jų atvykimo, švartavimo procedūrų de-
talizavimas, užtikrinant konkurencingą 
SGD terminalo veiklą; 

 Suvienodintos atsakomybių ir rizikos 
pasiskirstymo nuostatos tarp terminalo 
naudotojų ir operatoriaus, laikantis 
proporcingumo ir tiesioginių nuostolių 
atlyginimo principo; 

 Detalizuotos SGD krovos (SGD perkro-
vos) procedūros, įtvirtinant aiškesnę 
nominacijų užsakant SGD terminalo 
paslaugas teikimo tvarką ir dujų kiekių 
priskyrimo principą tarpsisteminiuose 
SGD terminalo operatoriaus ir gamti-
nių dujų perdavimo sistemos operato-
riaus santykiuose. 

Susipažinti su dokumento galite paspaudę 
šią nuorodą. 
 
IŠRINKTAS NAUJAS ENERGETIKOS MI-
NISTRAS 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės pasky-
rimu šių metų rugsėjo 25 d., prisiekęs Lie-
tuvos Respublikos Seime, pareigas pradėjo 
eiti naujas Lietuvos Respublikos energeti-
kos ministras Rokas Masiulis. 
Nuo 2010 metų iki šiol R. Masiulis ėjo ge-
neralinio direktoriaus pareigas bendrovėje 
„Klaipėdos nafta“ ir buvo atsakingas už 
SGD terminalo projekto įgyvendinimą – 
statybą, teisinės, komercinės aplinkos, 
sąlygojančios SGD terminalo sėkmingą 
vystymą, bei bendrovės naftos terminalo 
veiklos užtikrinimą. 
 

Buvęs Lietuvos Respublikos energetikos 
ministras Jaroslavo Neverovičiaus, Prezi-
dentės dekretu buvo atleistas šių metų 
rugpjūčio 19 d. 
 
BAGTI SVARBIAUSI SGD TERMINATO 
KRANTINĖS DARBAI 
Šių metų rugsėjo mėnesio pabaigoje baig-
tas svarbiausias projekto hidrotechninės 
dalies statybų etapas – krantinės betona-
vimo darbai.  
Betonavimui iš viso buvo panaudota 7.338 
kubiniai metrai betono. Nepertraukiamo 
betonavimo proceso metu dirbo nuo 25 iki 
30 darbininkų ir specialistų vienu metu. 
Per 2014 m. III ketv. buvo baigti dujotiekio 
stygos įtraukimo po Vilhelmo (Klaipėdos) 
kanalu darbai, sumontuota pagrindinė 
terminalą ir SGD laivą jungsianti dalis – 
priešgaisrinis bokštas su trapu, baigti SGD 
terminalo aukšto slėgio dujų rankovių su-
rinkimo ir sumontavimo ir kiti darbai. 
Spalio mėnesį planuojamas objekto atida-
vimas Valstybinei komisijai vertinimui, sie-
kiant gauti SGD terminalo uosto infrastruk-
tūros su suprastruktūra (įranga) statybos 
užbaigimo aktą. 
 
LITGAS PASIRAŠĖ SGD TIEKIMO SUTARTĮ 
SU “STATOIL” 
Šių metų rugpjūčio 21 d. UAB LITGAS pasi-
rašė ilgalaikę, 5 m. trukmės SGD tiekimo 
sutartį su Norvegijos kompanija „Statoil“. 
Šia sutartimi UAB LITGAS užtikrins minima-
laus būtino dujų kiekio būsimam SGD ter-
minalui tiekimą. Nuo 2015 metų pradžios 
„Statoil“ penkerius metus tieks LITGAS po 
540 mln. kub. metrų gamtinių dujų (apie 
950 tūkst. kub. m. SGD) kasmet. Numato-
ma, kad pirmasis „Statoil“ SGD krovinys į 
Klaipėdos terminalą pagal šią ilgalaikę su-
tartį bus pristatytas 2014 m. gruodžio pa-
baigoje, kad kitų metų sausio 1 dieną ter-
minalas galėtų pradėti komercinę veiklą. 
Kiekvienais metais į Klaipėdos uostą „Sta-
toil“ pristatys po 6-7 tokius krovinius.  
Lietuvai tiekiamų SGD kaina bus susieta su 
Jungtinės Karalystės gamtinių dujų centro 
(angl. – Hub) „National Balancing Point“ 
(NBP) indekso verte. 
 
LIETUVA IR LENKIJA PATEIKĖ PARAIŠKĄ 
DUJOTIEKIO JUNGTIES FINANSAVIMUI 
Lenkijos ir Lietuvos gamtinių dujų perdavi-
mo sistemų operatoriai GAZ-SYSTEM S.A. ir 
AB „Amber Grid“ rugpjūčio 19 d. pateikė 
Europos Sąjungos Inovacijų ir  tinklų  vyk- 

domajai agentūrai (INEA) bendras paraiš-
kas dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir ir 
Lietuvos projekto (GIPL) dalinio finansavi-
mo Europos infrastruktūros tinklų priemo-
nės (CEF) lėšomis. Pateiktos dvi paraiškos, 
viena siekiant gauti Europos Sąjungos fi-
nansinę paramą dujotiekių jungties teritori-
jų planavimo ir projektavimo etapams, kita 
- statybos darbų finansavimui.  
Remiantis CEF reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatomis, didžiausia galima CEF 
paramos suma projekto teritorijų planavi-
mo, projektavimo darbams sudaro 50 
proc., statybai – 75 proc. finansavimo rei-
kalavimus atitinkančių sąnaudų. 
Europos reguliuotojų bendradarbiavimo 
agentūra (ACER) rugpjūčio 11 d. priėmė 
sprendimą dėl GIPL projekto tarpvalstybi-
nio kaštų padalinimo tarp Lenkijos, Baltijos 
valstybių. Šis ACER sprendimas ir atvėrė 
kelią projekto vykdytojams kreiptis finansi-
nei paramai iš CEF gauti. 
 
PATVIRTINTOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDA-
VIMO SISTEMOS ĮLEIDIMO-IŠLEIDIMO 
TAŠKŲ KAINODAROS MODELIO METODI-
NES GAIRES 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija šių metų rugpjūčio 7 d. patvirtino 
gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidi-
mo-išleidimo taškų kainodaros modelio 
metodines gaires. Esminės nuostatos: 
 pristatyta galimų įleidimo-išleidimo 

taškų kainodaros modelio skaičiavimo 
metodų analizė; 

 identifikuotas virtualaus prekybos taš-
ko poreikis įgyvendinus įleidimo-
išleidimo taškų kainodaros modelį bei 
jo poveikis veikiančiai gamtinių dujų 
antrinei rinkai; 

 paaiškintas perdavimo kainų viršutinių 
ribų koregavimo mechanizmas, kai bus 
įgyvendintas įleidimo-išleidimo taškų 
kainodaros modelis; 

 parengta įleidimo-išleidimo taškų kai-
nodaros modelio įgyvendinimo dabar-
tinio reguliavimo kontekste analizė. 

Susipažinti su dokumento galite paspaudę 
šią nuorodą. 
 
KOMISIJA PATIKSLINO PREKYBOS GAMTI-
NĖMIS DUJOMIS PRIEŽIŪROS TAISYKLES 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija šių metų rugpjūčio 7 d. patikslino 
Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros 
taisykles, kurios buvo patikslintos siekiant 
užtikrinti reikalavimų, susijusių su prekyba  
 

http://www.sgd.lt/uploads/media/Naudojimosi_Terminalu_taisykles.pdf
http://www.regula.lt/SiteAssets/medziaga-baneriams/entry-exit-metodines-gaires.pdf
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Informacija apie prekybą Suomijos dujų biržoje Kaasupörssi, 2014 m. I-III ketv. 

 

SGD terminalo būtinuoju kiekiu, tinkamo 
įgyvendinimo priežiūra ir kontrole.  
Susipažinti su dokumento galite paspaudę 
šią nuorodą. 
 
AB LIETUVOS DUJOS GAMTINIŲ DUJŲ 
TIEKIMO VEIKLOS ATSKYRIMAS FINIŠO 
TIESIOJOJE 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija 2014 m. liepos 24 d. priėmė nuta- 

rimą dėl AB „Lietuvos dujos“ skirstymo vei-
klos atskyrimo veiksmų plano pakeitimo 
Atskyrimas turi būtų atliktas ne vėliau kaip 
iki 2014 m. spalio 31 d.  
Numatyta, kad skirstymo ir tiekimo veiklos 
bus atskiriamos gamtinių dujų tiekimo veik-
lą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei parei-
gomis perduodant pagrindiniam Lietuvos 
dujos akcininko „Lietuvos energija“, UAB 
kontroliuojamai bendrovei pagal pirkimo –  

pardavimo sutartį, o AB „Lietuvos dujos“    
toliau vykdys skirstymo veiklą. Anksčiau 
buvo numatyta sukurti „Lietuvos dujų“ 
antrinę skirstymo bendrovę. 
Remianti šiuo planu jau 2014 m. rugsėjo 3 
d. buvo įsteigta „Lietuvos energija“, UAB 
antrinė bendrovė UAB „Lietuvos dujų tie-
kimas“, kuriai bus perduota nuo bendrovės 
AB „Lietuvos dujos“ atskirta dujų tiekimo 
veikla. 

 

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. 

 

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

   

4 Kainos pateikiamos be mokesčių ir dujų perdavimo išlaidų 
 
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
) 

2014 m. III ketv. prekyba Suomijos dujų biržo-
je Kaasupörssi dėl šilto rudens nebuvo tokia 
aktyvi kaip buvo tikėtasi. Prekybos apimtys 
2014 m. III ketv. buvo 21 mln. m

3
 (0,19 TWh), 

atitinkamai 2013 m. III ketv. 26 mln. m
3
. Gam-

tinių dujų kiekis išreikštas tūrio vienetais – 
norminiais kūbiniais metrais esant 20 °C tem-
peratūrai ir normaliam atmosferiniam slėgui. 
Šio ketvirčio pabaigoje iš viso per Kaasupörssi 
suprekiautas   dujų   kiekis   buvo  146 mln. m

3
   

(1,35 TWh), atitinkamai tokiu pačiu periodu 
2013 m. – 177 mln. m

3
. Prekybos apimtys 

sumažėjo 18% lyginant su tuo pačiu periodu 
2013 metais, pagrindinė priežastis šilti orai 
2014 metų vasario ir kovo mėnesiais. Tai 
aiškiai matosi pateiktame prekybos grafike. 
Suprekiautas kiekis Kaasupörssi biržoje sudarė 
6,4% viso Suomijos sunaudoto dujų kiekio. 
Suprekiauta dujų vertė buvo 41 mln. EUR, 
atitinkamai per 2013 metų pirmus tris ketvir-
čius 52 mln. EUR. 
Iš viso buvo sudaryti 70.000 sandorių (viduti-
niškai 260 sandorių per dieną), 12% mažiau 
lyginant su tuo pačiu periodu praėjusiais me-
tais. 
Žemiausia kaina biržoje 2014 m. III ketv. buvo 
25  EUR/MWh  (apytiksliai  804  Lt/tūkst.  m

3
), 

didžiausia kaina – 30,50 EUR/MWh (apytiksliai 
981 Lt/ tūkst. m

3
). Dėl kai kurių rinkos struktū-

ros skirtumų, kainų tiesiogiai lyginti su dujų 
kainomis Lietuvos biržoje nėra galima. 
2014 m. IV ketv., dėl gana žemų elektros 
energijos kainų, rinkos situacija prekybai gam-
tinėmis dujomis ir toliau išlieka sudėtinga 
kombinuotos elektros ir šilumos energijos 
(CHP) gamybos srityje. Pažymėtina, kad Nord 
Pool elektros biržos veiklos zonoje vandens 
rezervuarai yra gana žemame lygyje. Ir jei orai 
likusią metų dalį ir toliau išliks sausi ir šalti – 
elektros energijos kainų lygis gali pradėti kilti. 
Visa tai gali suaktyvinti prekybą Suomijos dujų 
biržoje. 
 
Šaltinis: Suomijos dujų birža Kaasupörssi Oy 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479301
http://www.getbaltic.lt/

