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Saskaņā ar Eiropas enerģētikas 
programmu ekonomikas atvese-
ļošanai (EEPEA, izveidota saska-
ņā ar Regulu (EK) Nr. 663/2009) 
finansēšanai tika izvēlēti 12 elek-
troenerģijas infrastruktūras pro-
jekti. Šis finansējums kopumā ir  
904 miljoni eiro. To piešķīra, pa-
matojoties uz 13 lēmumiem par 
finansēšanu (viens no projektiem, 
Nordbalt, tika atbalstīts divos  
lēmumos par finansēšanu).

DALĪBNIEKU PIENĀKUMI

Projektus virza valsts un privā-
tie uzņēmumi, kuru pārraudzībā 
ir energotīkli projektu teritorijās. 
Savukārt dalībvalstis ir atbildīgas 
par projektu vieglāku īstenošanu 
un darba norises uzraudzību.

FINANSĒJUMS

ES piešķirtā maksimālā finansējuma likme nepārsniedz 50 %. Tiek 
finansēti konkrēti pasākumi, piemēram, inženiertehniskā izpēte, 
aprīkojuma ar ilgu piegādes laiku (kabeļu) iepirkumi un būvdarbi 
(piemēram, līniju, kompresoru staciju izbūve un citi būvdarbi). 
Eiropas Investīciju banka aizdod līdzekļus, ko papildina ar privātiem 

ieguldījumiem, lai segtu izmaksas mūsdienīgu elektroenerģijas 
infrastruktūru būvniecībai vai pabeigšanai Eiropas Savienībā.

SAISTĪBA AR EIROPAS ENERĢĒTIKAS TĪKLU (TEN-E)

Lielākā daļa no atlasītajiem projektiem jau ir zināmi kā Eiropas 
vai kopējas ieinteresētības TEN-E projekti, un tos izvēlējās 
EEPEA atbalstam tieši to nozīmīguma un attīstības pakāpes dēļ.
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MĒRĶI

Kopumā EEPEA atbalsts elektrotīklu starpsavienojumiem 
ievērojami veicina Eiropas enerģētikas politikas galveno mērķi 
– īstenot drošu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu elektroapgādi.

Izvēlētie projekti ir spēcīgs stimuls iekšējā tirgus izveides 
pabeigšanai ar visas Eiropas Savienības kopīgu līdzdalību. 
Tie arī būtiski uzlabo apgādes drošību attiecīgajās valstīs un 
reģionos.

Programmas mērķis ir novērst grūtības un integrēt „enerģijas 
salas”, piemēram, Baltijas valstis, Pireneju pussalu, Īriju, Sicīliju 
un Maltu. Turklāt arī vairākiem jauniem starpsavienojumiem 
ir ļoti svarīga nozīme, lai elektroenerģijas sistēmā iekļautu 
atjaunojamu energoresursu avotus.

PĀRSKATS PAR PROJEKTU IETEKMI

EEPEA atbalstītie elektroenerģijas starpsavienojumu projekti 
jo īpaši:

•  palīdzēs uzlabot Eiropas elektroenerģijas tīklu, palielinot 
starpsavienojumu jaudu starp Spāniju un Franciju, Portugāli 
un Spāniju, Austriju un Ungāriju, Īriju un Apvienoto Karalisti, 
kā arī Vācijas centrālajā daļā;

•  integrēs izolētus reģionus un „enerģijas salas”, veidojot 
jaunus nozīmīgus starpsavienojumus no Balt ijas 
valstīm (Igaunijas, Latvijas un Lietuvas) uz Ziemeļvalstu 
elektroenerģijas tirgu (Somiju, Zviedriju, Dāniju un 
Norvēģiju), kā arī no Maltas uz Itāliju un no Sicīlijas uz 
Itālijas kontinentālo daļu.

SITUĀCIJA 2013. GADA OKTOBRĪ

Pabeigti pieci projekti:

•  divu 400 kW līniju paplašināšana Portugālē, kas palielina 
enerģijas apmaiņas iespējas starp Portugāli un Spāniju un 
apgādes drošību reģionā (faktu lapa PT-01 un faktu lapa 
PT-02);

•  pārvades savienojums starp Vīni un Ģēru, kas uzlabo 
Austrijas un Ungārijas tīklu darbinātspēju (faktu lapa AT-HU);

•  132 kV sadales centra celtniecība un aprīkojuma Kapparā 
(faktu lapa MT);

•  500 MW kabeļa savienojums starp Īrijas Republiku un Velsu 
(faktu lapa IRL-UK).

Vairumā pārējo projektu joprojām notiek būvniecības darbi, 
kas virzās pēc plāna. Tiek prognozēts, ka visi EEPEA atbalstītie 
pasākumi tiks pabeigti ne vēlāk kā līdz 2017. gadam.
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