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 Nord Pool Spot yra didžiausia elektros 

birža Europoje organizuojanti: 

 Elspot - diena prieš prekybą elektra 

Šiaurės ir Baltijos šalių regionuose 

 Elbas – dienos eigos prekybą elektra 

Šiaurės ir Baltijos šalių regionuose 

 N2EX – elektros prekybą Didžiojoje 

Britanijoje 

 Nord Pool Spot biržoje aktyviai prekiauja 

370 rinkos dalyvių iš 20 šalių  

 2012 metais  prekybos per Nord Pool Spot 

biržą bendra apyvarta sudarė 432 TWh 

(apyvarta 2011 metais siekė 316 TWh) 

 77 proc. prekybos elektra  2012 metais 

buvo vykdoma per biržą 

 

Nord Pool Spot   
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Asocijuoti PCR projekto nariai  

Rinkos, kurios yra įtrauktos į PCR projektą  - 2860 TWh 

Rinkos, ketinančios prijungti vėlesniame 
plėtros etape 

Rinkos besijungiančios prie  PCR projekto 

Vieninga Europos rinka  -  2014 ? 



• Integruotos elektros rinkos dėka visoje Europoje bus didesnis likvidumas, 

efektyvumas ir socialinė gerovė 

 

• Vieninga rinka užtikrins optimalų elektros jungčių panaudojimą 

 

• Integruota rinka sumažins ilgalaikę prekybos riziką, kuri atsiranda atskirai 

prekiaujant elektra ir tarpsisteminiais pralaidumais 

 

• Visi rinkos dalyviai pasinaudos tarptautinės prekybos galimybėmis  

 

• Skatins investicijas į energetikos sektorių 

 

Vieningos Europos rinkos privalumai 
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NWE – didžiausia elektros rinka 
pasaulyje  (2300TWh)  

Regioniniai rinkų sujungimo projektai 

Centrinė europa 

(CWE) – Šiaurės 

šalys-Baltijos 

šalys – Didžioji 

Britanija 

Rinkų sujungimas 

(price coupling) 

Lenkija Lenkija per SwePol  

jungtį bus sujungta 

su Nord Pool Spot 

regionu 

Austrija Austrija sujungta su 

EPEX Vokietija, nes 

nėra ribojimų  

Ispanija- 

Portugalija 

Rinkų sujungimas 

Italija-Slovėnija Rinkų sujungimas 

Čekija-Slovakija-

Vengrija 

Rinkų sujungimas 
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• Nuo 2012 metų Birželio 18 dienos 

Lietuvos rinka - dalis Nord Pool 

Spot  

 

• Bendra Baltijos elektros rinka –  jau 

nuo 2013 metų Birželio 3 dienos 

 

• Artimiausiuose planuose 2013 

metais - Dienos eigos rinka   

 

• Lietuvos dalyvavimas NWE projekte 

-  kaip Šiaurės-Baltijos šalių regiono 

dalis 

 

• Diskusija dėl Lenkijos ir Lietuvos 

rinkų sujungimo 

Lietuvos elektros rinka 
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Nord Pool Spot  kainų zona Latvijoje 

• Plėtros į Latviją projektas Nord Pool Spot buvo patvirtintas dar 2012 

pabaigoje ir vystomas pagal sutartus terminus (planuojamas startas – 

2013 metų Birželio 3 dieną) 

• Latvijai prisijungus prie Nord Pool Spot, visos Baltijos šalys dalyvaus 

vieningos Europos rinkos projekte 

• Kartu su Nord Pool Spot LV kainų zonos atsiradimu elektros srautai tarp 

Baltijos valstybių atspindės kainų skirtumus (iš mažesnės kainos zonos 

elektra tekės į didesnės kainos zoną) ir atitinkamai pralaidumai bus 

panaudojami efektyviausiu budu  

• Atsiradus Nord Pool Spot kainų zonai Latvijoje, didmeninės elektros 

kainos Lietuvoje ir Latvijoje gali būti vienodos; tikėtina, kad kainų lygis 

bus artimesnis kainų lygiui Estijoje.  

• Pokyčiai Latvijoje padidins Baltijos rinkos skaidrumą ir atitinkamai 

pritrauks daugiau tarptautinių dalyvių 
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Integracijos nauda Lietuvos 
elektros rinkai 

 Baltijos rinka vystosi pagal sutartą  BEMIP planą; Dienos eigos rinkos, 

Finansinės rinkos atsiradimas – taip pat numatytas BEMIP plane.   Lietuvos 

rinkos vystymasis yra svarbus siekiant integracijos ir  į  vieningą dienos 

eigos (Intraday) Europos rinką.  

 Vykstantys integracijos procesai elektros rinkoje įgalins ir Lietuvos rinkos 

dalyvius pasinaudoti didelės, tarptautinės rinkos privalumais bei masto 

ekonomija. Vartotojai turės naudos dėl didėjančios konkurencijos, kuri 

skatins efektyvesnę gamybą 

 Infrastuktūros vystymasis užtikris ilgalaikę naudą ne tik vartotojams, bet ir 

gamintojams  

 Didesnę įtaką Lietuvai pastebėsime po  Nord Pool Spot Latvijos kainų 

zonos atidarymo bei jungčių projektų (su Švedija ir Lenkija) pabaigimo 
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ ! 


