
 

 

Geležinio vilko g. 18A,  
LT- 08104  Vilnius, Lietuva 
Tel. +370 5 236 0000 
El. paštas  info@getbaltic.com 

 

 
  

 

 

 

 
BALTIJOS ŠALIŲ GAMTINIŲ DUJŲ 

BIRŽOS PRODUKTŲ SPECIFIKACIJA 
 

 

 

 
  

 

 

 

Taikoma nuo: 2018 m. liepos 1 d. 
 

 



  

   

 1 | 5 
 

TURINYS 
 

1. Bendrosios nuostatos ................................................................................................................................. 2 

2. Praėjusios paros produktas ........................................................................................................................ 2 

3. Einamosios paros produktas ...................................................................................................................... 2 

4. Dienos prieš parą produktas ....................................................................................................................... 3 

5. Artimiausių ateities parų produktas ........................................................................................................... 4 

6. Mėnesio produktas ..................................................................................................................................... 4 

7. Baigiamosios nuostatos .............................................................................................................................. 5 

 

  



  

   

 2 | 5 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. UAB GET Baltic Baltijos šalių gamtinių dujų biržos (toliau – Birža) produktų specifikacija (toliau - 

Specifikacija) apibrėžia Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamente (toliau – Reglamentas) numatytų 

biržos prekybos produktų charakteristikas.   

1.2. Biržoje prekyba vyksta trumpalaikiais bei ilgalaikiais gamtinių dujų produktais su fiziniu pristatymu: 

1.2.1. Trumpalaikiais produktais - praėjusios paros (D+1), einamosios paros (D), dienos prieš parą       

(D-1) ir artimiausių ateities parų produktais (nuo D-1 iki D-150), prekiaujama dieninių sandorių 

rinkoje. 

1.2.2. Ilgalaikiais produktais – mėnesio (M), prekiaujama mėnesinių sandorių rinkoje. 

1.3. Biržoje prekiaujamų produktų pristatymo laikotarpis yra dujų para, kuri prasideda tos dienos 7:00 val. 

ir baigiasi kitos dienos 7:00 val. (žiemos laiku naudojamas EET, o vasaros laiku naudojamas EEST laikai). 

1.4. Produktais biržoje prekiaujama kiekvieną dieną (darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis) 

prekybos sesijos metu nuo 10:00 val. iki 14:00 val. (žiemos laiku naudojamas EET, o vasaros laiku 

naudojamas EEST laikai). 

1.5. Prekyba produktais Biržoje vykdoma nepertraukiamos prekybos metodu.  

1.6. Šioje Specifikacijoje charakterizuojamais produktais Biržoje yra prekiaujama taip kaip numatyta 

Reglamente. 

2. PRAĖJUSIOS PAROS PRODUKTAS 

2.1. Praėjusios paros produktu yra prekiaujama pasibaigus produkto pristatymo parai. Produktas skirtas 

palengvinti gamtinių dujų srautų subalansavimo pareigą rinkos dalyviams. 

2.2. Produktu Biržoje prekiaujama su fiziniu pristatymu Lietuvos ir Estijos virtualiuose prekybos taškuose 

(toliau – VPT). Produkto pristatymas vyksta nuo D+1 dienos 07:00 val. iki D dienos 07:00 val. (žiemos 

laiku naudojamas EET, o vasaros laiku naudojamas EEST laikai). 

2.3. Bendra informacija apie praėjusios dienos produktą: 

Prekybos aikštelė Lietuva, Estija 

Vienetai MWh 

Valiuta EUR 

Kiekis ≥1 MWh 

Minimalus kiekio žingsnis 1 MWh 

Kaina EUR/MWh 

Minimalus kainos žingsnis 0,01 EUR/MWh 

Prekyba kartu su pajėgumais Ne 

3. EINAMOSIOS PAROS PRODUKTAS 

3.1. Prekyba einamosios kalendorinės paros produktu yra vykdoma kartu su susietojo pajėgumų 

paskirstymo būdu priskirtais tarpvalstybiniais pajėgumais perdavimo sistemų sujungimo taškuose. 
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Esant laisviems pajėgumams pavedimas pirkti ir (ar) parduoti atvaizduojamas visose prekybos 

aikštelėse. Nesant laisvų pajėgumų, prekiaujama tik toje prekybos aikštelėje, kurioje yra teikiamas 

pavedimas.  

3.2. Produktu prekiaujama su fiziniu pristatymu Lietuvos, Latvijos ir Estijos VPT. Produkto pristatymas 

vyksta nuo D dienos 07:00 val. iki D-1 dienos 07:00 val. (žiemos laiku naudojamas EET, o vasaros laiku 

naudojamas EEST laikai). 

3.3. Bendra informacija apie einamosios dienos produktą: 

Prekybos aikštelė Lietuva, Latvija, Estija 

Vienetai MWh 

Valiuta EUR 

Kiekis ≥1 MWh 

Minimalus kiekio žingsnis 1 MWh 

Kaina EUR/MWh 

Minimalus kainos žingsnis 0,01 EUR/MWh 

Prekyba kartu su pajėgumais Taip 

4. DIENOS PRIEŠ PARĄ PRODUKTAS 

4.1. Prekyba dienos prieš parą produktu yra vykdoma kartu su susietojo pajėgumų paskirstymo būdu 

priskirtais tarpvalstybiniais pajėgumais perdavimo sistemų sujungimo taškuose. Esant laisviems 

pajėgumams pavedimas pirkti ir (ar) parduoti atvaizduojamas visose prekybos aikštelėse. Nesant laisvų 

pajėgumų, prekiaujama tik toje prekybos aikštelėje, kurioje yra teikiamas pavedimas. 

4.2. Produktu prekiaujama su fiziniu pristatymu Lietuvos, Latvijos ir Estijos VPT. Produkto pristatymas 

vyksta nuo D-1 dienos 07:00 val. iki D-2 dienos 07:00 val. (žiemos laiku naudojamas EET, o vasaros laiku 

naudojamas EEST laikai). 

4.3. Bendra informacija apie dienos prieš parą produktą: 

Prekybos aikštelė Lietuva, Latvija, Estija 

Vienetai MWh 

Valiuta EUR 

Kiekis ≥1 MWh 

Minimalus kiekio žingsnis 1 MWh 

Kaina EUR/MWh 

Minimalus kainos žingsnis 0,01 EUR/MWh 

Prekyba kartu su pajėgumais Taip 



  

   

 4 | 5 
 

5. ARTIMIAUSIŲ ATEITIES PARŲ PRODUKTAS 

5.1. Ateinančių pristatymo parų produktu prekiaujama gamtinėmis dujomis iki 150 artimiausių ateities 

parų. 

5.2. Produktu prekiaujama su fiziniu pristatymu Lietuvos, Latvijos ir Estijos VPT. Produkto pristatymas 

vyksta nuo D+1 dienos 07:00 val. iki D+150 dienos 07:00 val. (žiemos laiku naudojamas EET, o vasaros 

laiku naudojamas EEST laikai). 

5.3. Bendra informacija apie artimiausių ateities parų produktą: 

Prekybos aikštelė Lietuva, Latvija, Estija 

Vienetai MWh 

Valiute EUR 

Kiekis ≥1 MWh 

Minimalus kiekio žingsnis 1 MWh 

Kaina EUR/MWh 

Minimalus kainos žingsnis 0,01 EUR/MWh 

Prekyba kartu su pajėgumais Ne 

6. MĖNESIO PRODUKTAS 

6.1. Prekyba organizuojama ateinančio mėnesio pristatymo laikotarpiui (iki dvylikos mėnesių į ateitį). 

Įsigytas/parduotas gamtinių dujų kiekis yra pristatomas lygiu grafiku kiekvieną ateinančio kalendorinio 

mėnesio dieną. 

6.2. Produktu prekiaujama su fiziniu pristatymu Lietuvos, Latvijos ir Estijos VPT. Produkto pristatymas 

vyksta kiekvieną dieną nuo pirmos kalendorinio mėnesio dienos 07:00 val. iki sekančio mėnesio pirmos 

kalendorinės dienos 07:00 val. (žiemos laiku naudojamas EET, o vasaros laiku naudojamas EEST laikai). 

6.3. Bendra informacija apie mėnesio produktą: 

Prekybos aikštelė Lietuva, Latvija, Estija 

Vienetai MWh 

Valiuta EUR 

Kiekis 

28 MWh - vasario mėn. 
29 MWh - vasario mėn. (keliamieji metai) 
30 MWh – balandžio, birželio, rugsėjo, lapkričio mėn. 
31 MWh – sausio, kovo, gegužės, liepos, rugpjūčio, spalio,  
gruodžio mėn. 

Minimalus kiekio žingsnis 1 MWh 

Kaina EUR/MWh 

Minimalus kainos žingsnis 0,01 EUR/MWh 

Prekyba kartu su pajėgumais Ne 
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7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Specifikacija keičiama pasikeitus Reglamente numatytoms prekybos nuostatoms. 

7.2. Specifikacijos pakeitimus Birža skelbia viešai savo internetiniame tinklalapyje iš karto po Reglamento 

pakeitimų įsigaliojimo. 

 

   

 


