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Dujų jungtis
Latvija–Lietuva: dvikryptis 
transportavimas (RF LV-LT) 

DALYVAUJANČIOS VALSTYBĖS 
NARĖS
Latvija, Lietuva

PROJEKTO RĖMĖJAS (-AI)
„Latvijas Gaze“
www.lg.lv

„Lietuvos dujos“
www.lietuvosdujos.lt

PAGRINDINIAI TECHNINIAI 
DUOMENYS
iš Inčukalno požeminės gamtinių 
dujų saugyklos padidės nuo 25 iki 
30 mln. m3 per dieną. padidės nuo 
1 iki 6 mln. m3 per dieną.

BIUDŽETAS
Bendra projekto kaina: 33 mln. eurų
Bendra veiklos pagal EEPEG kaina: 
25,88 mln. eurų, iš kurių:
  rėmėjo (-ų) lėšos: 12,94 mln. eurų
  EEPEG parama: 12,94 mln. eurų 

(finansavimo dalis – 50 %)

VEIKLOS PAGAL EEPEG1 
GRAFIKAS
Pradžios data: 2009 m. rugpjūčio mėn.
Pabaigos data: 2013 m. gruodžio mėn.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Europos Komisija, Energetikos GD
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Latvijos ūkio ministerija
www.em.gov.lv

Lietuvos energetikos ministerija
www.enmin.lt

Atnaujinta: 2013 m. spalio mėn.

1.  Pagal EEPEG bendrai finansuojama veiklą

TIKSLAI
Šio projekto tikslas yra pagerinti infrastruktūrą ir įrangą , skirtą dvikrypčiam dujų 
transportavimui tarp Lietuvos ir Latvijos. Projektas pašalins silpnąsias vietas ir užtikrins 
reikiamo dujų kiekio tiekimą abiem kryptimis. Projektas susideda iš 15 rezervuarų 
rekonstravimo Inčukalno gamtinių dujų saugyklos komplekse, povandeninės dujotiekio 
perėjos per Dauguvos upę Latvijoje rekonstravimo ir Panevėžio dujų kompresorinės stoties 
Lietuvoje modernizavimo.

PROJEKTO POVEIKIS
Šis projektas padės užtikrinti patikimą regiono, o ypač Lietuvos, aprūpinimą dujomis. Jis 
suteiks galimybę imtis tarptautinių solidarumo priemonių dujų krizės atveju.

APIE VEIKLĄ (BENDRAI FINANSUOJAMĄ PAGAL EEPEG) TRUMPAI
Finansinė parama pagal EEPEG teikiama 15 rezervuarų Inčukalno gamtinių dujų saugyklos 
komplekse rekonstravimui, povandeninės perėjos per Dauguvos upę Latvijoje rekonstravimui 
ir Panevėžio dujų kompresorinės stoties bei dujotiekių Lietuvoje modernizavimui.

PADĖTIS 2013 M. SPALIO MĖN.
Penkiolika rezervuarų rekonstruota pagal grafiką. 2012 m. pabaigoje buvo rekonstruoti dar 
du rezervuarai, kad būtų pasiektas iš pradžių planuotas ėmimo kiekis.

Tikimasi, kad šis projektas bus baigtas 2013 m. gruodžio mėn.
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