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NPS BEMIP Projektas: vieningos rinkos link

“Projekto tikslas yra NPS kainų zonos bei dienos eigos prekyba tarp šalių ir

kainų zonos viduje”

NPS BEMIP pirmasis susitikimas įvyko 2010 m. Vasario 11 d.

Projekto metu identifikuoti reikiami atlikti pakeitimai NPS kainų zonos

paskelbimui Lietuvoje ir Latvijoje.

Projekto dalyviai

• Nord Pool Spot AS

• AS Augstsprieguma Tīkls

• LITGRID UAB

• Elering OÜ

• Fingrid Oyj

• Svenska Kraftnät



Kas atlikta?

• Vykdomasis komitetas:

• Pristatymas Europos Komisijai

• Išsiųsti laiškai Lietuvos, Latvijos ir Estijos valdžios atstovams

• Projekto darbo grupių nariai

• Turėjo darbo grupių susitikimus nagrinėjant rinkų specifiką, susitikimus su

Nacionaliniais komitetais pristatant projekto eigą.

• Susitikimas su Latvijos atstovais dėl tolimesnių darbų

• Į darbus įtrauktas 31 žmogus, buvo 30 įvairių susitikimų.

• Atliktas pristatymas rinkos dalyviams Lietuvoje (2011 06 15).
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NPS kainų zona: kas priima
sprendima?



DABARTINĖDABARTINĖ SITUACIJASITUACIJA

• Nuo 2010.01.01 - elektros birža Lietuvoje – Baltpool (pagal NPS principus)

• Nuo 2010.04.01 – elektros birža Estijoje - organizuojama NPS

• 2011.08.11 Latvijoje įsigaliojo įstatymas, kuriuo įteisintas rinkos operatorius –

Latvija dar turi atlikti Nepriklausomo perdavimo sistemos operatoriaus (NPSO)

sertifikavimo procedūrą Europos komisijoje dėl pasirinkto NPSO atskyrimo

modelio.

Lietuvoje laukiama elektros energetikos įstatymo priėmimo.

Konkreti susijungimo su NPS data – po įstatymo priėmimo.

Tikėtina preliminari data 2012 IQ.

Esama situacija Baltijos šalyje
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NPS akcininkų struktūra ir Lietuvos
atstovavimas
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Kas toliau?

• Turi būti pakeistas Elektros

energetikos įstatymas; Atsisakyta

reikalavimo rinkos operatoriui turėti

išduotą licenziją Lietuvoje. Įstatymo

projektas yra LR Seime.

• Baltpool/Litgrid/NPS tolimesnis

bedradarbiavimas

• Komunikacija apie pokyčius rinkai,

pristatymai

• Planuojama NPS kainų zonos Lietuvoje

data – 2012 metais.



Elektros energijos rinka po NPS kainų zonos
paskelbimo Lietuvoje

Diena-prieš
elektros birža

(NPS)

Ilgalaikių
sutarčių

rinka

Parduosiu, jei
kaina bus

didesnė už...

Pirksiu, jei
kaina bus

mažesnė už...

Prekyba
elektros
energija

Fiksuojama
elektros energija

kaina

Elektros rinkos dalyviai elektros energija prekiauja elektros biržoje, kurią ateityje
organizuos Nord Pool Spot, o ilgalaikių sutarčių kaina bus fiksuojama Ilgalaikių
sutarčių rinkoje.

Pardavėjai

Pirkėjai



Bendra Šiaurės ir Baltijos šalių elektros rinka

• Pastačius elektros

jungtis ir

organizuojant

didmeninę rinką

vienoje sistemoje, bus

sukurta bendra

Baltijos-Šiaurės šalių

elektros rinka.

• Kainos bus vienodos

visame regione, jei

nebus pralaidumų

trūkumo.



Lietuvos elektros biržos prekybos rezultatai
(2010.01.01-2011.08.31)

2010 metų vidutinė biržos kaina – 160,27 LTL/MWh (1-8 mėn – 154,29 LTL/MWh)
2011 metų 1-8 mėn. vidutinė biržos kaina – 160,07 LTL/MWh



www.baltpool.lt

Ačiū už dėmesįAčiū už dėmesį!!
Klausimai?Klausimai?


