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BALTPOOL UAB skelbiamo BWC SPOT Lithuania indekso vertė rodo, jog nuo gegužės mėn. savaitės 

trukmės sandorių kainos kyla. Liepos mėn. indekso vertė augo nuo 151,94 Eur/tne iki 177,65 Eur/tne. 

Palyginimui panašus indekso lygis pernai formavosi lapkričio mėn.  

Biokuro tiekėjų teigimu, biokuro kainos augimą lemia objektyvios priežastys, t. y. auganti dyzelino kaina, 

didėjantys darbuotojų atlyginimai bei reikšmingai kylanti žaliavos kaina. Gegužės mėn. vykęs VĮ VMU 

regioninių padalinių medienos aukcionas antram 2018 m. pusmečiui, parodė, kad biokuro pramonėje 

naudojamų kirtimo atliekų (kirtavietėje) kaina (10,65 Eur/m3) pakilo 21 proc., bei 28 proc. pakilo II ir III 

kaitrumo klasės malkinės medienos kaina (30,03 Eur/m3).  

Trumpalaikiuose aukcionuose liepos mėn. parduodamos medienos kainos pokytis per mėnesį rodo, kad 

kirtimo atliekų kaina didėjo 27 proc. (17,20 Eur/m3), o II ir III k. malkinės medienos kaina didėjo 9 proc. 

(31,68 Eur/m3).  

 

1 pav. Medienos skiedros produktų bei jos žaliavos kainos kitimas 

 

2 pav. Medienos skiedros kaina bei jos dedamosios  
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Sandoriai 

Liepą biokuro biržos apyvarta buvo 2 kartus didesnė nei birželį, augo nuo 2,80 mln. Eur iki 5,50 mln. Eur., 

sudarytų sandorių skaičius buvo 412, t. y. 34 proc. didesnis nei prieš mėnesį. Didžiausią įtaką apyvartos 

augimui darė aktyvus sandorių sudarymas 2018-2019 m. šildymo sezonui, t. y. padidėjo prekyba 

ketvirtiniais ir pusmetiniais sandoriais: nuo 4,9 tūkst. tne iki 12,6 tūkst. tne. Sandorius sudarė pirkėjai 

esantys Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskrityse. 

Pasiruošimas ateinančiam šildymo sezonui 

Ruošiantis ateinančiam 2018-2019 m. šildymo sezonui liepos pabaigoje biržoje buvo įsigyta 8 proc. 

reikiamo biokuro kiekio. Perkamo biokuro vidutinė kaina, lyginant su praėjusio šildymo sezono vidutine 

tiekimo kaina (180,98 Eur/tne), kilo 10,3 proc. ir siekė 199,67 Eur/tne.  

Šilumos gamintojų aktyvumas dar labiau augo: pavedimų pirkti kurą ilgalaikiais sandoriai buvo pateikta 

389 vnt., bendras perkamo biokuro kiekis buvo daugiau nei 330 tūkst. tne, kainos kito nuo 165 Eur/tne iki 

260 Eur/tne. Ilgalaikiais sandoriais įsigytą biokuro kiekį lyginant su biokuro kiekiu įsigytu iki liepos mėn. 

pradžios, matyti, kad liepą aktyvi prekybą vyko Kauno (nupirkta 1,5 kartus daugiau biokuro), Utenos 

(nupirkta 2 kartus daugiau biokuro), Klaipėdos (nupirkta 2,7 kartus daugiau biokuro) apskrityse. Liepą 

Klaipėdos apskrityje įsigytas biokuro kiekis siekė beveik 5 tūkst. tne, kai tuo tarpu palyginimui, tokį biokuro 

kiekį šilumos gamintojai įsigijo per birželio mėn.  

Kuršių Nerijoje, Alytaus ir Marijampolės apskrityse liepos mėnesį naujų sandorių ateinančiam šildymo 

sezono tiekimui nebuvo sudaryta. 

Apskritis 

2018 m. įsigytas kiekis, 
lyginant su 2017-2018m. 
šildymo sezonui įsigytu 

kuro kiekiu, % 

2018-2019 m. šildymo 
sezono svertinė kaina1, 

Eur/tne 

Kainos pokytis %, 
lyginant su 2017-2018 

m. šildymo sezono 
tiekimo kaina (Eur/tne) 
atitinkamoje apskrityje 

Alytaus 1,4% 180,00  -2,1% (183,82) 

Kauno 11,9% 192,84 +5,3% (183,21) 

Klaipėdos 21,0% 207,94 +6,5% (195,30) 

Kuršių Nerija 88,9% 170,00 -2,9% (175,01) 

Marijampolės 8,2% 185,00 -7,9% (200,96) 

Panevėžio 5,5% 210,00 +17,9% (178,16) 

Telšių 4,7% 252,54 +25,5% (201,30) 

Utenos 23,8% 183,83 +18,7% (154,80) 

Vilniaus 0,5% 165,00 +0,1% (164,80) 

Faktinis pristatymas 

Analizuojant birželio ir liepos mėn. biokuro tiekimo kainas, fiksuotas 10 proc. kainos kilimas, t. y. nuo 

134,81 Eur/tne iki 148,52 Eur/tne. Pernai liepą biokuras buvo tiekiamas už 115,71 Eur/tne, t. y. 28 proc. 

pigiau. 

Lyginant su birželio mėn., pirkėjams pristatyto biokuro apimtys liepos mėn. pagal sudarytus sandorius 

sumažėjo 8 proc., t. y. nuo 21,3 tūkst. tne. iki 19,8 tūkst. tne. Pagal savaitinius sandoriais buvo pristatyta 

59 proc. kuro, pagal pusmetinius sandorius – 28 proc., o likę 13 proc. – pagal mėnesinius bei ketvirtinius 

sandorius.  

                                                           
1 vertinami iki 2018-07-31 sudaryti sandoriai 2018-2019 m. šildymo sezono tiekimui. 

BIOKURO BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGA 
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Medienos skiedros produktų kainos 

 

Produktas 
2018 m. liepos 
pab., Eur/tne 

Pokytis per mėnesį, % Pokytis per metus, % 

BWCS LT indeksas 177,65 
19,49% (148,67 

Eur/tne) 
44,07% (123,31 Eur/tne) 

Kitų produktų sandorių vidutinės svertinės kainos 

Produktas 
2018 m. liepos, 

Eur/tne 
Pokytis per mėnesį, % Pokytis per metus, % 

Medienos granulių 
produktai 

352,29 3,11% (341,66 Eur/tne) 20,47% (292,43 Eur/tne) 

Kuro durpių 
produktai 

113,50 8,10% (100 Eur/tne) 28,98% (88 Eur/tne) 

Liepos mėn. svertinės biokuro tiekimo kainos ir jų pokytis per mėnesį 
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BIOKURO BIRŽOS KAINOS 



www.baltpool.eu 4 | 5 
 

 

 

Biržos apyvarta, sandorių skaičius ir įsigijimai 

pagal sandorių trukmę 

Medienos skiedrų ilgalaikių ir savaitinių 

sandorių kainų palyginimas 

 
 

 

Aukcione dalyvavusių pavedimų vertė Biržos dalyvių aktyvumo statistika 

 

 

Medienos skiedrų teorinė tiekimo kaina ir kiekiai 

pagal sandorių trukmę  

Biokuro tiekėjų užimama rinkos dalis 2018 m., 

proc. pagal faktiškai pristatytą biokuro kiekį 

  

 

BIOKURO BIRŽOS STATISTIKA 
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Nauja nestandartinės prekybos sąlyga 

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 7 d. (įskaitant) įsigalioja nauja Nestandartinės prekybos kuro 

produktais organizavimo tvarka, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2018-08-07 įsakymu 

Nr. IS-180033. Įsigaliojus minėtos tvarkos pakeitimui biokuro dalyviai turės galimybę nestandartinės 

prekybos metu sudaryti sandorius tokiomis sąlygomis:  

• „Kuro pristatymas ir nedarbo dienomis. Vykdydamas sandorį, sudarytą taikant šią nestandartinę 

sąlygą, pardavėjas privalo pristatyti kurą pirkėjui ir nedarbo dienomis, t. y. savaitgaliais ir (ar) 

švenčių dienomis.“ 

Su įsakymo pakeitimu galite susipažinti čia: https://www.baltpool.eu/lt/dokumentai/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos: 

Vaidotas Jonutis  

Energijos išteklių biržos BALTPOOL  

Prekybos biokuru vadovas 

El. paštas: vaidotas.jonutis@baltpool.eu   

Tel. +370 5 239 3159 

 

BIOKURO BIRŽOS NAUJIENOS 
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