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TURINYS: ESMINIAI KLAUSIMAITURINYS: ESMINIAI KLAUSIMAI

• Biokuro biržos tikslai.

• Prekybos modeliai.

• Produktų įvairovė – kaip palyginti skirtingus produktus.• Produktų įvairovė – kaip palyginti skirtingus produktus.

• Transporto kaštų įtaka.

• Pasiūlymų pirkti pateikimas.• Pasiūlymų pirkti pateikimas.

• Pasiūlymų parduoti pateikimas.

• Sandorių tvirtinimas, sutarčių sudarymas.

• Sutarčių sudarymo užstatai.

• Prekybos mokesčiai.

• Anonimiškumo, skaidrumo užtikrinimas.• Anonimiškumo, skaidrumo užtikrinimas.
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CENTRALIZUOTOS PREKYBOS BIOKURU 
TIKSLAITIKSLAI

-- PRIEINAMUMASPRIEINAMUMAS

visi norintys prekiauti biokuru registruojasi vieningoje, visą Lietuvą apimančioje, elektroninės 

prekybos sistemoje ir gali sudaryti sandorius “neišeidami iš namų”.

-- SKAIDRUMASSKAIDRUMAS-- SKAIDRUMASSKAIDRUMAS

visi rinkos dalyviai mato jam skirtus visus pasiūlymus, o sandorių kainos skelbiamos viešai.

-- OPTIMALIAUSIA KAINAOPTIMALIAUSIA KAINA

sandoriai sudaromi didžiausios kainos nuolaidos pagrindu. 

-- SUDERINAMUMASSUDERINAMUMAS

vienu pirkimo pavedimu galima įsigyti kelių techninių specifikacijų biokuro produktus, kurie pagal 

technines charakteristikas tenkintų pirkėją. 

-- KONKURENCIJAKONKURENCIJA

atvira ir skaidri konkurencija didėjant pasitikėjimui ir pasiūlai santykinai mažintų kainas. 
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BIOKURO PREKYBOS OBJEKTAS BIOKURO PREKYBOS OBJEKTAS 

Ką siūlome įtraukti į prekybą: Kokiomis biokuro rūšimis Ką siūlome įtraukti į prekybą:

• BRIKETAI (šiaudų, medienos, durpių ir 

Kokiomis biokuro rūšimis 
neprekiaujame:

• KEVALAI IR VAISIŲ KAULIUKAI• BRIKETAI (šiaudų, medienos, durpių ir 
kt.)

• GRANULĖS (šiaudų, medienos, durpių ir 
kt.)

• PJUVENOS

• KEVALAI IR VAISIŲ KAULIUKAI

• KURO MILTELIAI

• GRŪDAI ARBA SĖKLOS

• SPALIAI

GRIKIŲ LUKŠTAI
• PJUVENOS
• SKIEDROS
• TRAIŠKYTA MEDIENA ?
• RĄSTAI ?
• ŠIAUDŲ RYŠULIAI

• GRIKIŲ LUKŠTAI

• KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEGIOJI DALIS

• ORGANINĖS ATLIEKOS

• ŽIEVĖ• ŠIAUDŲ RYŠULIAI
• ENERGETINIAI AUGALAI (gluosniai, 

tuopos ir kt.)
• DURPĖS
• MIŠKO KIRTIMO ATLIEKOS ?

• ŽIEVĖ

• NEGENĖTI MEDŽIAI

• MIŠKO KIRTIMO ATLIEKOS ?
• PLUOŠTINIAI BRIKETAI
• MALKOS ?
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CENTRALIZUOTOS PREKYBOS BIOKURU 
SISTEMOS NAUDOTOJAISISTEMOS NAUDOTOJAI

PARDAVĖJAI:

– biokuro tiekėjai, įsigiję žaliavą miškų urėdijų skelbiamuose aukcionuose,

– biokuro žaliavos tiekėjai (privačių miškų savininkai ir pan.), 

– biomasės (medienos, šiaudų ir kt.) perdirbimo įmonės. 

PIRKĖJAI:PIRKĖJAI:

– energetikos srityje veikiančios licencijuotos įmonės (pvz. centralizuotos 

šilumos tiekėjai), 

– kitos įmonės biokuro naudotojos,– kitos įmonės biokuro naudotojos,

– biokuro tiekėjai (kaupiantys biokurą sandėliavimui). 
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PREKYBOS MODELIAI (1) – KAINOS 
NUSTATYMAS IR PREKYBOS DAŽNUMASNUSTATYMAS IR PREKYBOS DAŽNUMAS

SIŪLOMAS PREKYBOS (KAINOS) NUSTATYMO
TIPAS:

ALTERNATYVŪS PREKYBOS (KAINOS) NUSTATYMO 
TIPAI:TIPAS: TIPAI:

Aukciono būdas (pagal palankiausia kainą):

- visi pateikti pavedimai rikiuojami pagal kainos ir

“Gyvas” (on-line) aukcionas - dalyviai aktyviai

varžosi dėl pasiūlyto parduoti ar pirkti produkto.

- visi pateikti pavedimai rikiuojami pagal kainos ir

laiko prioritetą;

- sandoris sudaromas kai tik atsiranda atitinkanti

pora;

- kaina nustatoma pagal pardavėjo ar pirkėjo kainą,

Skelbimo būdas - dalyviai teikia pavedimus pirkti ir

parduoti nurodydami baigtinę kainą už kurią

parduoda ar perka detalizuotų charakteristikų
produktą. Parduodama ar perkama už pateikto- kaina nustatoma pagal pardavėjo ar pirkėjo kainą,

priklausomai nuo to, kuris pavedimas buvo

anksčiau pateiktas.

produktą. Parduodama ar perkama už pateikto

pavedimo kainą pasirenkant esamą pavedimą.

SIŪLOMAS PREKYBOS ORGANIZAVIMAS IR ALTERNATYVŪS PREKYBOS VARIANTAI:SIŪLOMAS PREKYBOS ORGANIZAVIMAS IR 
DAŽNUMAS:

ALTERNATYVŪS PREKYBOS VARIANTAI:

Pasiūlymai priimami visą savaitę nustatytomis Prekyba vyksta kiekvieną dieną, pasiūlymusPasiūlymai priimami visą savaitę nustatytomis

valandomis, o aktyvi prekyba vyksta kartą per
savaitę kelias valandas.

Prekyba vyksta kiekvieną dieną, pasiūlymus

leidžiama dėti bet kada.

Gyva prekyba vyksta kasdien nustatytu laiku.
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PREKYBOS MODELIAI (2) – MATAVIMO 
VIENETAI VIENETAI 

Tam, kad būtų galima išrinkti geriausius pasiūlymus biržoje, biokuro pirkimo ar

Pagal energetinę vertę, t.y. LTL/kWh
ar LTL/MJ; (1 kWh=3,6 MJ)

Tam, kad būtų galima išrinkti geriausius pasiūlymus biržoje, biokuro pirkimo ar
pardavimo pavedimuose turi būti galimybė palyginti:

Leisti prekiauti įvairiomis Pagal energetinę vertę,
ar LTL/MJ; (1 kWh=3,6 MJ)

Privalumai: 
- Lengviausiai palyginamas mato vienetas;

Leisti prekiauti įvairiomis 
dimensijomis : MWh, erdmetriais, 

kietmetriais, tonomis.

- Lengviausiai palyginamas mato vienetas;

- Tiek pirkėjų, tiek pardavėjų galutinis prekybos
vienetas išreikštas energetine verte.

Trūkumai:
- Sunki apskaita, norint tiksliai nustatyti

Privalumai:

- Pirkėjas pasirenka sau patogiausią 

dimensiją;
- Sunki apskaita, norint tiksliai nustatyti
energetinę vertę:

* reikalinga atlikti drėgnumo,
peleningumo tyrimus;

* tiksliam energetinės vertės nustatymui

- Galima pateikti tą patį pavedimą visomis 

dimensijomis.

Trūkumai:
* tiksliam energetinės vertės nustatymui

reikalingos svarstyklės.

- Energetinę vertę nustatant pagal turimus
koeficientus galima paklaida – tai gali atbaidyti
potencialius klientus.

- Galima painiava lyginant pavedimus 

tarpusavyje;

- Galimai mažėja likvidumas, nes atsiranda 

skirtingi lūkesčiai dėl matavimo vienetų.potencialius klientus. skirtingi lūkesčiai dėl matavimo vienetų.
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BIOKURO PRISTATYMO SĄLYGOS

Biokuro  pristatymo sąlygos?

Prekyba vykdoma teritoriniu pagrindu, t.y. dalyvis parduodantis ar perkantis biokurą turės nurodyti regioną (ir vietą)Prekyba vykdoma teritoriniu pagrindu, t.y. dalyvis parduodantis ar perkantis biokurą turės nurodyti regioną (ir vietą)
kuriame sutinka paimti ar pristatyti biokurą.

Pristatymo regionai  gali būti?

Apskričių pagrindu?Apskričių pagrindu?

Rajonų pagrindu?

Urėdijų pagrindu?

Teritorijos dalis pvz. 50 km. spinduliu ?

Teritorijos dalis pvz. 50 km. spinduliu aplink stambiausius kuro vartotojus?

Pristatymo vieta  gali būti?

Pardavėjo vieta nurodytame regione. 

Pirkėjo  vieta nurodytame regione.

Galimos transportavimo alternatyvos?
Pardavėjas pristato, pirkėjas sumoka transportavimo kaštus.  
Pirkėjas pasirenka, jog atsiveža pats, tokiu atveju mokama tik už produktą.

Pirkėjas ir/ar pardavėjas pasirenka logistikos įmonę transportuojančią biokurą.Pirkėjas ir/ar pardavėjas pasirenka logistikos įmonę transportuojančią biokurą.

Pasiūlymų pirkti ar parduoti teikimo alternatyvos, vertinant transporto kaštus?

Pirkėjas ir pardavėjas pats nurodo kokiame regione ar kokiuose regionuose jis gali prekiauti.

Pirkėjo ir pardavėjo pasiūlymai teikiami visiems regionams, perskaičiuojant ribines transporto sąnaudas kiekvienam
regionui.regionui.

Pardavėjas užtikrina biokuro transportavimą ir nurodo transporto kaštus kiekvienai pasirinktai “prekybos zonai”.
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VIRTUALIOS PREKYBOS ZONOS 

- Virtualios prekybos zonos preliminariai
suskirstytos pagal didžiausius rinkossuskirstytos pagal didžiausius rinkos
dalyvius.

- Transportavimo kaštai į kiekvieną
prekybos zoną nustatomi kiekvienoprekybos zoną nustatomi kiekvieno
pardavėjo individualiai (neviršijant
maksimalių galimų įkainių). Po sutarties
sudarymo, pardavėjui sutikus, pirkėjas
gali transportu pasirūpinti pats.
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gali transportu pasirūpinti pats.
- Ar reikalingi skirtingiems produktams
skirtingi transportavimo įkainiai?



PREKYBOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI PREKYBOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

Biokuras prekiniai pavidalai pagal LST EN 14961 – 1:2010 “Kietasis biokuras. Kuro 

techniniai reikalavimai ir klasės”techniniai reikalavimai ir klasės”

Pirkėjui tinka bet kuris 

apibrauktame lauke esantis apibrauktame lauke esantis 

prekinis pavidalas

Pardavėjas turi tik Pardavėjas turi tik 

granules

Standartuose nurodoma galybė parametrų, nusakančių biokuro savybes:

Matmenys, drėgnumas, peleningumas, sieros, azoto kiekiai, dalelių tankis, smulkelių kiekis,Matmenys, drėgnumas, peleningumas, sieros, azoto kiekiai, dalelių tankis, smulkelių kiekis,

pjūvio paviršius, priedai, mechaninis atsparumas.

Mes siūlome rinktis pagrindines biokuro savybes:
Matmenys, drėgnumas, peleningumas ir atskiroms biokuro rūšims - azoto ir sieros kiekis.
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Matmenys, drėgnumas, peleningumas ir atskiroms biokuro rūšims - azoto ir sieros kiekis.



PIRKĖJO NAMŲ DARBAI – SPECIFIKACIJOS 
NUSTATYMASNUSTATYMAS

Pirkėjas prieš prekiaudamas Pirkėjas prieš prekiaudamas 
biržoje:

- Pasirenka tinkamus produktus;- Pasirenka tinkamus produktus;

- Pasirenka bazinį produktą ir 

nustato jo specifikacijas;

- Nustato kitų produktų - Nustato kitų produktų 

vertinimą pagal bazinį produktą;

- Nurodo produkto kainos kitimą 

pagal specifikacijas.pagal specifikacijas.

Kokybės parametrų intervaluose Kokybės parametrų intervaluose 

kaina nekinta – ji tolygi.

Intervalai standartiniai, bet 
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Intervalai standartiniai, bet 

paliekama galimybė juos keisti.



PARDAVĖJO PASIŪLYMO PATEIKIMASPARDAVĖJO PASIŪLYMO PATEIKIMAS

Pardavėjo ypatumai:

- Aiškiai nurodomi parduodamo - Aiškiai nurodomi parduodamo 

produkto parametrai.
- Nurodoma zona, iš kurios yra 

transportuojama.transportuojama.

- Nurodomi pervežimo į kiekvieną 

zoną įkainiai.
- Nurodomas pristatymo periodas.
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- Nurodomas pristatymo periodas.



PIRKĖJO PREKYBOS LANGASPIRKĖJO PREKYBOS LANGAS

Kaina perskaičiuota pagal pirkėjo
pateiktus nuokrypio nuo bazinio 

produkto koeficientusprodukto koeficientus

Kitų pirkėjų pateikti 
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Kitų pirkėjų pateikti 
pavedimai

Kaina perskaičiuota pagal kitų pirkėjų 
pateiktus nuokrypio nuo bazinio 

produkto koeficientus



PARDAVĖJO PREKYBOS LANGASPARDAVĖJO PREKYBOS LANGAS

Pirkėjų pasiūlymai su 
perskaičiuota kaina pagal jų perskaičiuota kaina pagal jų 

pateiktus koeficientus
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Kitų pardavėjų pateikti pavedimai



PRISTATYMO LAIKOTARPIO 
INTERPRETAVIMASINTERPRETAVIMAS

Prekybos grafikui persidengus,
sandoris sudaromas tik tam periodui,
kuriuo pirkėjo ir pardavėjo pasiūlymai
padengė vienas kitą.padengė vienas kitą.

Galima alternatyva :
Nurodomi prekybos grafikai, kuriems persidengus, derinimas vyksta individualiai, pasirašant Nurodomi prekybos grafikai, kuriems persidengus, derinimas vyksta individualiai, pasirašant 

sutartį.

Problemos:
Galimas interesų konfliktas dėl pristatymo.
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Galimas interesų konfliktas dėl pristatymo.



SUTARČIŲ SUDARYMASSUTARČIŲ SUDARYMAS

SUTARTIS LAIKOMA SUDARYTA TUOMET, KUOMET SISTEMOJE SUTARTIS LAIKOMA SUDARYTA TUOMET, KUOMET SISTEMOJE SUTARTIS LAIKOMA SUDARYTA TUOMET, KUOMET SISTEMOJE SUTARTIS LAIKOMA SUDARYTA TUOMET, KUOMET SISTEMOJE 
SUDAROMAS SANDORIS.SUDAROMAS SANDORIS.

Sutartyje griežtai nustatoma: pirkėjas, pardavėjas, kaina, produkto rūšis ir

charakteristikos, ribinės produkto pristatymo datos, pristatymo, išvežimocharakteristikos, ribinės produkto pristatymo datos, pristatymo, išvežimo

vietos, užstatų dydžiai, teisės nutraukti sutartį atvejai, baudos už kokybę.

Sutartyje derinamos sąlygos: konkreti pristatymo data, pristatymoSutartyje derinamos sąlygos: konkreti pristatymo data, pristatymo

sąlygos.

Produkto kokybei neatitikus (esant blogesnei) sandoryje nustatytos, siūloma:Produkto kokybei neatitikus (esant blogesnei) sandoryje nustatytos, siūloma:

- nustatyti tolerancijos ribas kiekiui ir kokybei;

- nustatyti, kiek kainos gali kisti, esant blogesnei kokybei ir kada jau galima- nustatyti, kiek kainos gali kisti, esant blogesnei kokybei ir kada jau galima

nutraukti sandorį (terminas ir kainos pokytis).

Pristatymo grafikas derinamas: galima keisti tiek pristatymo sąlygas abiem

pusėm sutinkant (transportavimo kainos dalimi), tiek suderinti konkretųpusėm sutinkant (transportavimo kainos dalimi), tiek suderinti konkretų

pristatymo grafiką.
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UŽSTATAI IR PREKYBOS MOKESČIAIUŽSTATAI IR PREKYBOS MOKESČIAI

1) Dalyviai pateikia 5 % nuo sandorio vertės garantiją sutarties sudarymui
biržos administratoriui. Ji grąžinama abiems sandorio pusėms po sutartiesbiržos administratoriui. Ji grąžinama abiems sandorio pusėms po sutarties

sudarymo. Nesudarius sutarties, užstatas atiduodamas nukentėjusiai pusei.

2) Sudarius sandorį, sutartyje yra nustatoma prievolė dalyviams vienas kitam2) Sudarius sandorį, sutartyje yra nustatoma prievolė dalyviams vienas kitam

(?) pateikti 20 % nuo sandorio vertės sutarties vykdymo garantiją iš karto ir

garantuoti, kad nepristatymo arba neatsiskaitymo atveju bus padengiami kitos

šalies nuostoliai.

Prekybos mokestis preliminariai galėtų būti 0,1-0,3 % nuo sandorio vertės (1 –Prekybos mokestis preliminariai galėtų būti 0,1-0,3 % nuo sandorio vertės (1 –

3 LTL nuo 1000 LTL sandorio).
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PREKYBOS SKAIDRUMO, 
ANONIMIŠKUMO UŽTIKRINIMASANONIMIŠKUMO UŽTIKRINIMAS

1) Sandoriai vykdomi anonimiškai.

2) Ribojamas maksimalus pavedimo kiekis.

3) Susijusių įmonių kontrolė – savaitę laiko teikiami pasiūlymai, prekybos sesija

vykdoma vieną kartą per savaitę nustatytu metu.

Tuo pačiu - prekybos sesijos – metu vykdoma ir aktyvi prekyba, kai biržosTuo pačiu - prekybos sesijos – metu vykdoma ir aktyvi prekyba, kai biržos

dalyvis matydamas prekybos pasiūlymų eilę, gali iš karto sudaryti sandorį -

leidžiama pasirinkti tik naudingiausią kainos atžvilgiu pasiūlymą. Jei yra keli

pasiūlymai su vienodomis kainomis, pirmenybė teikiama anksčiau pateiktam
prekybos pasiūlymui.
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