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PATVIRTINTA 

AB „Amber Grid“ generalinio direktoriaus  

2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1-42 

 

 

AB „AMBER GRID“ PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS BALANSAVIMO TIKSLAIS TVARKOS 

APRAŠAS 

1. AB „Amber Grid“ prekybos gamtinėmis dujomis balansavimo tikslais tvarkos aprašas 

(toliau – Tvarka) reglamentuoja AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus 

(toliau – Amber Grid) taikomus pagrindinius principus perkant ir (ar) parduodant gamtines dujas, 

balansuojant Amber Grid valdomą gamtinių dujų perdavimo sistemą (toliau – perdavimo sistema), 

išskyrus techninį balansavimą, vykdomą dujų srautų valdymui sujungimo taškuose su kitomis dujų 

sistemomis (gretimomis perdavimo sistemomis, SGD terminalo sistema, skirstymo sistemomis, su 

kuriomis neįrengti slėgio ir (ar) srauto reguliavimo įrenginiai).  
2. Tvarka parengta vadovaujantis 2014 m. kovo 26 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) 

Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas (OL 2014 L 91, p. 15) 

(toliau – Balansavimo kodeksas), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, AB „Amber Grid“ 

gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėmis. 

3. Amber Grid perka ir (ar) parduoda gamtines dujas perdavimo sistemos balansavimui 

vykdyti gamtinių dujų biržoje arba naudodamasis balansavimo paslaugomis. 

4. Amber Grid, pirkdama ir (ar) parduodama gamtines dujas perdavimo sistemos 

balansavimo tikslais, teikia pirmenybę prekybai gamtinių dujų biržoje trumpalaikiais 

standartizuotais einamosios paros produktais. Kitos paros produktu yra naudojamasi, jeigu jo 

prekybos metu yra turima informacijos apie galimą ateinančios paros reikšmingo dydžio disbalansą 

perdavimo sistemoje.  

5. Balansavimo paslaugomis  perdavimo sistemoje naudojamasi tik kai: 

5.1.  naudojantis trumpalaikiais standartizuotais produktais negalima užtikrinti arba 

numatoma, kad nebus galima užtikrinti, tinkamo reagavimo, siekiant palaikyti perdavimo sistemos 

parametrus jos eksploatacinėse ribose; 

5.2. teikus pavedimus visos gamtinių dujų biržos prekybos sesijos metu nustatoma, kad 

naudotis trumpalaikiais standartizuotais produktais yra ekonomiškai neefektyvu. Todėl jei gamtinių 

dujų biržos prekybos sesijos pabaigoje kainos skirtumas tarp balansavimo paslaugomis perkamų ir 

(ar) parduodamų dujų ir per gamtinių dujų biržą perkamų ir (ar) parduodamų gamtinių dujų yra 

didesnis kaip 10 proc., gamtinės dujos perkamos ir (ar) parduodamos naudojantis Balansavimo 

paslaugomis. 

6. Amber Grid, pirkdama ir (ar) parduodama gamtines dujas perdavimo sistemos 

balansavimo tikslais, vadovaujasi ekonomiškumo, efektyvumo, skaidrumo principais. 

7. Amber Grid darbuotojai, įvertinę turimą informaciją apie numatomą disbalansą bei 

galimus jo pokyčius, nustato konkrečiam balansavimo laikotarpiui reikalingą nupirkti ir (ar) parduoti 

gamtinių dujų kiekį. 

8. Amber Grid siekia nusipirkti gamtines dujas, kai bendras prognozuojamas perdavimo 

sistemos naudotojų per balansavimo laikotarpį į perdavimo sistemą numatomas patiekti gamtinių 

dujų kiekis yra mažesnis už numatomą iš perdavimo sistemos išimti gamtinių dujų kiekį. 
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9. Amber Grid siekia parduoti gamtines dujas, kai bendras prognozuojamas perdavimo 

sistemos naudotojų per balansavimo laikotarpį į perdavimo sistemą numatomas patiekti gamtinių 

dujų kiekis yra didesnis už numatomą iš perdavimo sistemos išimti gamtinių dujų kiekį. 

10. Amber Grid, siekdama nusipirkti ir (ar) parduoti gamtines dujas balansavimo tikslais, 

vadovaudamasi UAB „GET Baltic“ prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentu, formuoja pavedimus 

gamtinių dujų biržoje prekybos sesijos metu. Jei įsigyti dujas biržoje nėra ekonomiškai efektyvu, 

gamtinės dujos perkamos ir (ar) parduodamos naudojantis Balansavimo paslaugomis. 

11. Amber Grid neįsigijus ar nepardavus viso reikalingo gamtinių dujų kiekio per 

einamosios paros prekybos sesiją gamtinių dujų biržoje, šis kiekis gali būti įsigyjamas naudojantis 

balansavimo paslaugomis. 

12. Išimtinais atvejais Amber Grid turi teisę įvykdyti sandorį gamtinių dujų biržoje 

nesilaikant Tvarkos 5 punkte nustatytų sąlygų: 

12.1. jei nėra galimybės pasinaudoti balansavimo paslaugomis (nėra sudarytos 

balansavimo paslaugų sutartys); 

12.2.  pagal susidariusią situaciją perdavimo sistemoje būtina užtikrinti perdavimo 

sistemos parametrus jos eksploatacinėse ribose ir (ar) nepertraukiamą perdavimo sistemos veikimą. 

13. Visos Tvarkos nuostatos taikomos nuo jos patvirtinimo dienos. 

______________ 

 


