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Ievads 

E-mobilitāte ir salīdzinoši jauna tēma Latvijā, ja skatāmies uz e-auto un e-velo. Turklāt elektriskā 

transporta izmantošana ir veids, kā samazināt gaisa piesārņojumu un fosilās degvielas 

izmantošanu. Zināms, ka tehnoloģiju attīstība norit strauji, un elektriskie transportlīdzekļi 

pamazām ienāk arī Latvijas tirgū un apritē. Latvijā bija jau noslēdzies KPFI projektu konkurss, kur 

daudzas pašvaldības iegādājās e-auto. Ir uzstādītas arī vairākas elektrisko transportlīdzekļu uzlādes 

stacijas. Mūsu mērķis bija popularizēt esošo pieredzi un kliedēt iespējamos mītus par e-auto un e-

velo iespējām. 

Projekta “E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai” ietvaros uzrunājām 

pilsētu un novadu pašvaldības, pašvaldību uzņēmumus, izglītības iestādes un vecāko klašu 

skolēnus, kā arī iedzīvotājus. Projektā izvēlētā pieeja bija pētīt esošo situāciju, zināšanas un 

pieredzi, informēt par tehnoloģiju iespējām un labas prakses piemēriem, un, iespēju robežās 

iesaistīt praktiskās aktivitātēs. Katrs projekta partneris savas pieredzes un kompetences jomā 

piedalījās projekta aktivitāšu īstenošanā. Regulārās tikšanās ar projekta partneriem veicināja 

informācijas un pieredzes apmaiņu projekta konsorcija ietvaros, un tādējādi projekta partneri 

varēja papildināt savas zināšanas specifiskās e-mobilitātes jomās. Īpaši noderīgi partneru zināšanu 

papildināšanai bija vizīte Norvēģijā, kuras laikā gūtie iespaidi tika atspoguļoti plašsaziņās līdzekļos. 

Viens no projekta nozīmīgākajiem rezultātiem ir sagatavoto informatīvo materiālu klāsts latviešu 

valodā dažādām mērķauditorijām, ar dažādu informētības pakāpi. Tie ir, piemēram, informācijas 

lapas un specializēti raksti, video sižeti, kā arī rokasgrāmata pašvaldībām par e-auto un e-velo 

izmantošanas iespējām un nepieciešamajiem priekšnoteikumiem e-mobilitātes veicināšanā gan 

pašvaldībās, gan valstī kopumā. Gan iedzīvotājiem, gan pašvaldību speciālistiem rīkotie pasākumi 

(informācijas dienas, semināri) ļāva ne tikai iegūt jaunu informāciju, bet arī izmēģināt elektriskos 

transportlīdzekļus praksē. Projekta īstenošanas laikā esam novērojuši gan iedzīvotāju, gan 

pašvaldību un nozaru speciālistu intereses paaugstināšanos par e-auto un e-velo izmantošanu 

Latvijā.  

Projekta ietvaros īstenotā informācijas kampaņa ir devusi savu ieguldījumu labākai izpratnei un 

mītu kliedēšanai par e-auto un e-velo, un to izmantošanas iespējām Latvijā. Dažādos Latvijas 

reģionos rīkotie pasākumi ļāva piesaistīt samērā plašu iedzīvotāju un vietējo pašvaldību speciālistu 

uzmanību. Sagatavotie video sižeti ir demonstrēti Latvijas televīzijā, kā arī ir pieejami Internetā, 

ļaujot interesentiem atkārtoti iepazīties ar šajos materiālos sniegto informāciju. Visi projekta 

ietvaros sagatavotie materiāli interesentiem ir pieejami mājaslapā  http://emobilitate.lv, kas tiks 

uzturēta un aktualizēta arī pēc projekta beigām.  

Šajā pārskatā izvērtēts informatīvo pasākumu un informatīvo materiālu ieguldījums e-mobilitātes 

popularizēšanā, kā arī apkopotas projekta ieviesēju atziņas. Pārskatu papildina detalizēts pārskats 

par projekta ietvaros rīkotajiem informatīvajiem pasākumiem – informācijas dienām, semināriem 

pašvaldībām, un noslēguma semināru (konferenci).    

 

  

http://emobilitate.lv/
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Informatīvo pasākumu ieguldījums e-mobilitātes popularizēšanā  

Informatīvās dienas iedzīvotājiem tika 

organizētas vasaras mēnešos, iekļaujot tās 

Pilsētas svētku programmas ietvaros. Šāds 

informatīvo dienu norises modelis, integrējot 

to lielākā un plašāk apmeklēta pasākumā, ļāva 

aptvert plašāku iedzīvotāju auditoriju. 

Informācijas stendu tādējādi apmeklēja gan 

gados jaunāki, gan vecāki cilvēki, arī ģimenes ar 

bērniem. E-mobilitātes projekta komanda 

paviesojās vairākās Latvijas pilsētās (Tukumā, 

Ventspilī, Rīgā, Valmierā). Pašvaldību pilsētas 

svētkos tika ierīkots e-mobilitātes veicināšanas 

stends, kurā iedzīvotāji varēja apskatīt e-

mobilitātes galvenos elementus: e-auto un e-

velo. Tika nodrošināta iespēja veikt testa 

izbraucienu ar e-velo, lai maksimāli izbaudītu tā 

sniegtās priekšrocības. Šajā stendā iedzīvotāji 

varēja saņemt informācijas lapas un uzdot 

interesējošos jautājumus e-velo un e-auto 

ekspertiem. Iedzīvotāji tika aicināti piedalīties 

nelielā viktorīnā un atbildēt uz 5 jautājumiem 

par e-mobilitātes tēmām (pareizo atbilžu 

sniedzēji saņēma simbolisku veicināšanas 

balvu).  

Pilsētu un novadu pašvaldības un to uzņēmumi 

tika uzrunāti, kā projekta tiešā mērķa grupa, 

ievērojot, ka pašvaldībām ir nozīmīga loma e-

mobilitātes attīstības veicināšanā, izmantojot 

pilsētplānošanas iespējas, uzlabojot pieejamību 

un mobilitāti, kā arī investējot līdzekļus 

transporta infrastruktūras attīstībai. Pašvaldību 

ieinteresētību e-mobilitātes attīstībai veicina 

šādi galvenie faktori – ekonomiskais izdevīgums 

ETL ekspluatācijas izmaksās, salīdzinot ar fosilo 

degvielu darbināmajiem transporta līdzekļiem; 

un, vides apsvērumi, kuri izriet no vajadzības 

samazināt piesārņojumu no transporta sektora, 

kā arī pozicionēt sevi kā videi draudzīgu 

teritoriju, tādējādi veicinot iedzīvotāju 

apmierinātību ar dzīves apstākļiem un tūrisma 

attīstību. 

  

Informatīvās dienas bija ļoti noderīgas 
iedzīvotājiem: pārliecinājāmies, ka 
lielākā sabiedrības daļa ir maz 
informēta par e-mobilitātes 
sniegtajām iespējām, kā arī pastāv 
daudz aizspriedumu, mītu un 
nepatiesu priekšstatu par šo tēmu. 

Informatīvās dienas sabiedrībai bija 
noderīgas, jo daudzi cilvēki tikai pirmo 
reizi vispār iepazina, kas ir elektro-velo  
vai elektro-auto. Klātienes saruna ar 
ekspertu un pieredze – izbrauciens – 
noteikti bija efektīvi popularizēšanas 
elementi. 

[Projekta ieviesēju atziņas] 

Ir saņemti atzinīgi vārdi no pašvaldību 
darbiniekiem, CSDD un semināru 
dalībniekiem, par to, ka daudz jauna 
un iepriekš nezināma, un noderīga 
informācija. 

Informatīvo semināru pašvaldību 
speciālistiem laikā redzējām, ka tiem 
dalībniekiem, kuri ikdienā jau lieto 
elektriskos transportlīdzekļus, ir 
galvenokārt pozitīva pieredze un tie 
novērtē e-mobilitātes priekšrocības. 
Savukārt tie, kas vēl nav ieguvuši šādu 
pieredzi, vadās pēc sabiedrībā 
valdošajiem negatīvajiem 
priekšstatiem, un ir samērā skeptiski. 
Līdz ar to, jebkura objektīva 
informācija par šo tēmu uzskatāma par 
noderīgu, lai e-mobilitāte Latvijā 
attīstītos straujāk. 

 [Projekta ieviesēju atziņas] 
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Projekta ietvaros piecās Latvijas pilsētās (Siguldā, Jelgavā, Jūrmalā, Līvānos un Kuldīgā) notika 

semināri “Videi draudzīgs transports Latvijas pašvaldībās: infrastruktūra un ekspluatācija”. 

Semināru programmā iekļautās tēmas bija pārskats par elektrisko transportu Latvijā - pieredze un 

perspektīvas, par e-auto izmantošanu pašvaldību autoparkā un to funkcionālajiem un 

ekonomiskajiem aspektiem, par e-auto uzlādes staciju ierīkošanu un lietošanu. Tika uzklausīta 

pašvaldību pieredze e-auto ekspluatācijā, kā arī 

ietverta iepazīstināšana ar jaunumiem e-

mobilitātes attīstībā (valsts standarts 

“velosatiksme”, ceļu satiksmes noteikumu 

izmaiņas un to īstenošana pašvaldībās). Semināru 

noslēgumā interesentiem tika dota iespēja 

iepazīties ar elektromobiļiem un to uzlādes 

iespējām. 

Projekta noslēguma seminārs – konference 

“Pieredze un perspektīvas elektrisko 

transportlīdzekļu izmantošanā Latvijā” tika 

organizēta sadarbībā ar CSDD, piesaistot preses 

pārstāvjus un plašāku interesentu loku. Semināra 

dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kā naftas valsts 

Norvēģija kļuvusi par vienu no pasaules līderēm 

e-mobilitātes jomā ar lielāko elektrisko 

automobiļu skaitu uz vienu iedzīvotāju. Seminārā 

tika stāstīts arī par to, kādas priekšrocības jau 

šobrīd var baudīt e-auto īpašnieki Latvijā, kas e-

mobilitātes attīstībā sagaidāms tuvākajā laikā un 

kur vienkopus iegūt visplašāko informāciju par šo 

tēmu. Pasākuma dalībnieki varēja izbraukt ar e-

auto un e-velo, kā arī apskatīt e-auto uzlādes staciju. 

  

Tie semināri, kuros piedalījos, bija ne 
tikai ļoti interesanti, bet arī pienācīgi 
plaši apmeklēti. Prieks, ka tajos 
piedalījās RTU studenti, arī jau 
izstudējuši jauni vīrieši, kas vedina 
domāt, ka ekonomiski rosīgajai 
sabiedrības daļai par e-transportu ir 
liela interese, un šie jaunie cilvēki pēc 
tam ietekmēs sabiedrības uzskatus un 
argumentēti kliedēs mītus. Turpat bija 
arī pusmūža vīrieši ar pietiekamiem 
ienākumiem un ietekmi sabiedrībā, arī 
tas liecina, ka e-transports valstī tiek 
uztverts nopietni. Tas, ka CSDD 
darbinieki bieži uzstājas un informē 
par uzlādes staciju tīklu Latvijā, 
apliecina, ka e-auto īpašnieks nepaliks 
vientulībā ar savu personīgo rozeti, un 
varēs attālināties no mājas vairāk kā 
par 30 kilometriem. 

 [Projekta ieviesēju atziņas] 
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Izglītības iestādes un skolēni tika uzrunāti, ievērojot e-mobilitātes attīstības iespējas turpmākajos 

gados. Lai nākotnē e-mobilitāti Latvijā varētu ieviest ātrāk un sekmīgāk, būtiski ir jau skolas 

vecuma bērnos (nākotnes e-automašīnu un e-velosipēdu lietotājos) radīt interesi un izpratni par šo 

tēmu. Tieši no attieksmes un sapratnes, kāda būs izveidojusies šai sabiedrības grupai, ir atkarīgs, 

vai un cik sekmīgi tuvāko desmit, divdesmit gadu 

laikā e-mobilitāte no teorijas pārtaps realitātē 

mūsu pilsētās. Projekta ietvaros tika organizēts 

projektu konkurss vidusskolēniem “E-ritenis 

iebrauc manā pilsētā”, lai stiprinātu interesi un 

izpratni par e-mobilitātes jautājumiem. 

Uzaicinājums piedalīties konkursā kopā ar 

informatīvu plakātu tika nosūtīts 338 

vidusskolām un arodvidusskolām Latvijā, tomēr 

pieteikumu konkursam iesniedza tikai viena 

skola (Cēsu pilsētas vidusskola), kas izstrādāja 

detalizētus ieteikumus un velo maršrutus savas 

pilsētas pašvaldībai e-mobilitātes attīstībai. Lai 

nodrošinātu skolu konkursa uzvarētāju tālāku 

motivēšanu videi draudzīgu transportlīdzekļu 

izvēlē, tika organizēts atsevišķs noslēguma 

pasākums, kura laikā skolēniem bija iespēja 

iepazīties tuvāk ar e-velo darbības principu un 

veikt izmēģinājuma izbraucienu ar elektrisko 

riteni, kā arī apmeklēt izstādi (“Monumentālā 

kustība” par velobraukšanas kultūru Dānijas 

galvaspilsētā Kopenhāgenā) un izbraukt ar 

elektrisko kartingu (BlueShockRace 

piedāvājums). Par skolēnu izstrādāto projektu 

sagatavots arī video sižets (raidījums Vides Fakti). 

 

 

 

  

Skolēnu konkursa ietvaros rīkotajā 
ekskursijā bija iespēja ne tikai 
teorētiski iepazīties ar e-auto un e-
velo, bet gan izbraukt un izmēģināt e-
velo priekšrocības. Visi, kuri piedalījās 
e-velo izmēģinājuma braucienos, ar 
sajūsmu atzina, ka ar to ir viegli 
pārvietoties, ka vieglāk ir uzņemt 
ātrumu un veikt attālumus īsākā laika 
posmā. Daudzi atzina, ka labprāt kļūtu 
par e-velo īpašniekiem. 

Iedzīvotāju un skolēnu interese par e-
velo ir pieaugusi pēc izmēģinājuma 
brauciena, un e-velo cena ir 
iedzīvotājiem pieņemama, tāpēc 
pastāv iespēja, ka e-mobilitātes 
popularizēšana neaprobežosies tikai ar 
informētības līmeņa paaugstināšanos, 
bet praktiski cilvēki arī iegādāsies videi 
draudzīgus transportlīdzekļus. 

 [Projekta ieviesēju atziņas] 
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Informatīvo materiālu ieguldījums e-mobilitātes popularizēšanā  

 

 

Informatīvie materiāli atspoguļoja projekta 

izglītojošo aktivitāšu un informatīvās kampaņas 

komunikācijas saturu un stratēģiju, katrai 

projekta mērķa grupai izvēloties argumentus 

un ilustratīvi informatīvo materiālu, kas 

vislabāk atbilst tās vajadzībām. 

 

 

 

 

 

 

Informatīvs specializēts materiāls 

“Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām” ir 

ceļvedis lēmumu pieņēmējiem Latvijas valsts un 

pašvaldību iestādēs, uzņēmumos un sabiedriskajās 

organizācijās. 

 

Tās mērķis ir informēt par e-mobilitātes 

jautājumiem un sniegt praktisku palīdzību e-

mobilitātes veicināšanai. Rokasgrāmatā iekļauta 

informācija par e-mobilitātes attīstībai labvēlīgas 

vides nodrošināšanu, ieteikumi uzlādes 

infrastruktūras attīstīšanai un 

elektrotransportlīdzekļu parka izveidei. Pašvaldību 

darbinieku ikdienas pārvietošanās vajadzībām un 

nelielu kravu pārvadāšanai lieti var noderēt 

elektrovelosipēdi: rokasgrāmata sniedz ieskatu šo 

transportlīdzekļu daudzveidībā un ieteikumus to 

iegādei un izmantošanai.  

Informatīvie materiāli sniedza 
nepieciešamo informāciju tiem, kuri 
vēlas vairāk uzzināt par e-mobilitāti, 
tāpēc vērtējami pozitīvi. Materiālos 
centāmies informāciju atspoguļot 
iespējami objektīvi, informējot par 
elektrisko transporta līdzekļu 
priekšrocībām, bet nevairoties 
pieminēt arī esošos ierobežojumus. 
Mūsuprāt, ir svarīgi potenciālajam e-
auto lietotājam sniegt patiesu 
informāciju, lai, nesagaidot cerēto, 
nesekotu vilšanās. Tai pašā laikā, 
nepieciešams aktīvi oponēt tiem, kas 
publiskajā telpā izplata klaji negatīvu 
un nepatiesu informāciju. 

[Projekta ieviesēju atziņas] 

Atzinīgi ir vērtējama e-mobilitātes 
rokasgrāmata, jo tā ir pirmais praktiski 
pielietojams materiāls – rokasgrāmata, 
kur var iegūt informāciju. 

E-mobilitātes rokasgrāmata 
pašvaldībām ir šobrīd plašākais par šo 
tēmu sagatavotais materiāls Latvijā, 
un par to saņemtas daudzas pozitīvas 
atsauksmes. 

Lieliski, ka rokasgrāmata ir pieejama 
tīmeklī, un tāpēc vienmēr, kad 
cilvēkiem kaut nakts vidū radīsies 
interese par e-transportu, viņiem būs, 
kur iegūt objektīvu informāciju. 

[Projekta ieviesēju atziņas] 
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Tematisku TV sižetu sagatavošana un 

demonstrēšana ļāva iegūt visaptverošu 

informāciju par e-mobilitātes tēmām, iekļaujot 

informējošo daļu un praktisku piemēru 

demonstrēšanu no īstenotajiem 

elektromobilitātes projektiem Latvijā un citās 

valstīs. Projektā īstenotās kampaņas ietvaros 

demonstrēti 4 TV sižeti (LTV1 raidījumā Vides 

Fakti): par elektrovelosipēdiem, par 

elektroautomobiļiem, par e-mobilitāti Norvēģijā, 

un par skolēnu konkursa rezultātiem. 

Izmantotas arī radio sniegtās iespējas e-

mobilitātes popularizēšanai: pārraidīts radio 

sižets (LR1 raidījumā Zaļais vilnis) par 

elektrotransporta ieviešanas pieredzi Norvēģijā 

un iecerēm šajā jomā Latvijā.  

 

 

 

Pielāgojot komunikācijas saturu un informācijas 

nodošanas iespējas, liels uzsvars likts arī uz 

rakstveida materiāliem, kuriem ir paliekoša 

vērtība un kuri ir viegli atrodami Internetā. 

Sagatavotas publikācijas: Elektromobilitāte ienāk 

Latvijā (žurnāls LOGS), Kā pabarot elektromobili 

(Vides Vēstis), Padomi elektrovelosipēdu 

pircējiem (Vides Vēstis), kā arī ievietoti 

tematiskie raksti tīmekļa vietnē. Papildu šiem 

materiāliem sagatavotas un drukātas faktu lapas 

par e-auto un e-velo, kuras izplatītas projekta 

kampaņas pasākumu ietvaros. Projekta 

publicitātes ietvaros sagatavotas publikācijas par 

e-mobilitātes pieredzi Norvēģijā (E-mobilā 

Norvēģija, Vides Vēstis) un par nākotnes pilsētas 

transportu (10+ fakti par nākotnes pilsētas 

transportu, Vides Vēstis).  

 

 

 

 

Ir atsauksmes no cilvēkiem, ka Vides 
Faktu sižeti ir pamanīti, un likuši 
aizdomāties; turklāt, raidījumam ir 
viens no augstākajiem reitingiem 
televīzijā. Tādas pat atsauksmes ir 
bijušas par radio raidījumu 
pamanāmību. Ņemot vērā, ka šī ir 
jauna informācija tik apjomīgā veidā 
Latvijā, tad tā noteikti bija lietderīga. 

TV sižeti plašai auditorijai vizuāli 
pievilcīgā veidā pastāstīja, kas ir kas. 
Turklāt TV ir spēcīgs viedokļa veidotājs 
ar milzīgu auditoriju. 

Cilvēki lasa, klausās radio, skatās TV un 
ir iedvesmoti mainīt transporta veidus, 
kad tas būs iespējams. 

 [Projekta ieviesēju atziņas] 

Tas, ka informācijas nodošanai tiek 
izmantoti dažādi veidi: TV, radio, 
prese, tīmekļa lapa, e-grāmata, rada 
iespaidu, ka visi par to runā. Tas, ka 
materiāli un raidījumi pieejami tīmeklī 
nodrošina projekta ilgtspēju. 

Par “lasāmajiem” materiāliem esmu 
nedaudz skeptiskāka – mūsdienu 
sabiedrība pieprasa bildes un pāris 
teikumus vai arī reālu pieredzi 
(izbrauciens, saruna ar ekspertu). Kā 
parādīja informācijas dienas 
sabiedrībai – drukātos materiālus 
cilvēki ņem nelabprāt: jādomā 
atraktīvāks veids, kā pateikt to, kas 
sadrukāts uz lapām. 

[Projekta ieviesēju atziņas] 
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Projekta ieviesēju atziņas par e-mobilitātes attīstību Latvijā šobrīd un 

tuvākajā nākotnē (turpmākajos 10 gados) 
 

E-mobilitātei noteikti ir nākotne ne tika Latvijā, bet arī pasaulē, jo elektroenerģijas ražošanai ir 

daudz vairāk tehnoloģisko iespēju, nekā fosilajai degvielai. Turklāt, vairums iegūšanas veidi ir 

mazāk kaitīgi videi, un atstāj mazāku ilgtermiņa kaitīgo ietekmi. Ņemot vērā to, ka Latvijā jau 

šobrīd iegūst elektroenerģiju, tad jau šobrīd tas ir un nākotnē būtu liels atbalsts vietējai 

ekonomikai, un tas vēl vairāk veicinātu atjaunojamo energoresursu attīstību un transporta radītā 

piesārņojuma samazināšanos. 

Projekta patieso ilgtspēju var nodrošināt e-auto un e-velo skaita pieaugums un to plašāka 

izmantošana ikdienā, jo, kā parāda projekta ietvaros veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti, 

elektrisko transportlīdzekļu plašāka izmantošana būs atkarīga no vairākiem priekšnoteikumiem: 

uzlādes infrastruktūras pieejamības un nepieciešamajām investīcijām e-auto iegādei. 

Sekmīgai e-mobilitātes attīstībai Latvijā ir vairāki priekšnoteikumi: 

 Plaša uzlādes tīkla attīstība. Paralēli nacionālā uzlādes tīkla un infrastruktūras izveidei, 

būtiski ir to papildināt ar plašu pašvaldību un privāto operatoru uzlādes staciju tīklu. 

 Atbalsts e-auto iegādei un ekspluatācijai. Papildus jau esošajiem atbalsta pasākumiem 

(bezmaksas autostāvvietas, iespēja izmantot sabiedriskā transporta joslu u.c.) ir jārod 

iespējas atbalstīt arī elektrisko transportlīdzekļu iegādi (piemēram, neapliekot ar PVN). 

 Sabiedrības izglītošana un informēšana par pozitīvo pieredzi (ārvalstīs un Latvijā). 

Izbūvējot pārdomātu, patērētājiem ērtu un efektīvu uzlādes staciju infrastruktūru, nākotnē varētu 

palielināties interese no iedzīvotāju puses, kas lems par e-auto iegādes iespējām. Vēl viens būtisks 

faktors ir ienākuma palielināšanās un ekonomiskās situācijas uzlabošanās valstī, kas var ietekmēt 

iegādāto e-auto skaita palielināšanos. 
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Pielikums. 1. Informatīvo dienu apkopojums 

Informatīvās dienas iedzīvotājiem tika organizētas vasaras mēnešos Pilsētas svētku ietvaros. Šāds 

informatīvo dienu norises modelis – integrējot to citā, lielāka un, plašāk apmeklētāka pasākumā, 

tika izvēlēts, jo ļāva aptvērt plašāku un dažādāku iedzīvotāju auditoriju. Info stendu apmeklēja gan 

jauni, gan veci, gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši. Kopā e-mobilitātes projekta komanda 

paviesojās 4 Latvijas pilsētās – Tukumā, Ventspilī, Rīgā un Valmierā. 

Pirmā informatīvā kampaņa par e-mobilitāti iedzīvotājiem norisinājās 25. jūlijā Tukuma pilsētā 

Pilsētas svētku ietvaros. Info dienu mērķis bija izglītot iedzīvotājus e-mobilitātes jautājumos, tādā 

veidā veicināt elektriskā transporta veida plašāku izmantošanu tieši iedzīvotāju vidū. Ekspertu 

uzdevums bija pasniegt detalizētu, uzticamu informāciju par e-auto un e-velo iedzīvotājiem 

saprotamā veidā un izmantojot demo modeļus praktiski parādīt elektrisko transportlīdzekļu 

atšķirības un tehniskās iespējas. 

 

Stenda apmeklētāji varēja uzdot interesējošos jautājumus par e-

mobilitāti, elektriskajiem velosipēdiem un elektriskajām automašīnām, kā arī veikt testa braucienu 

ar e-velo. Visi cilvēki, kas veica testa izbraucienu ar e-velo, piekrita, ka braukt ar to ir patīkamāk, ka 

nav tik lielas slodzes, ka jūtama “palīdzība” no e-velo puses gan ātruma ziņā, gan pie mīšanās nav 

jāpieliek tik daudz spēka, cik braucot ar klasisko riteni. Visbiežāk uzdotie jautājumi no interesentu 

puses bija – cik ilgi var nobraukt ar vienu uzlādi, kāda ir e-transporta cena, kāds ir baterijas dzīves 

ilgums, kādas ir priekšrocības, kādi mīnusi. Projekta ietvaros tika izstrādātas 2 informatīvas lapas 

par elektriskajiem transportlīdzekļiem iedzīvotājiem, kurā ir aprakstītas priekšrocības, tehniskās 

atšķirības, apkopoti dažādi interesanti fakti. Šīs informatīvās lapas tika izdalītas visiem 

interesentiem. 

 

Uzņēmumu pārstāvji interesējās par valsts atbalsta programmām elektrisko transporta iegādei un 

vai jau esošajiem elektriskā transporta īpašniekiem ir paredzēti kādi atvieglojumi, piemēram, ceļa 

nodokļa atvieglojums vai maksas stāvvietu bezmaksas izmantošana.  

 

  

Tukums /25.07.2015/ 
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Ventspilī stenda apmeklētāji vairāk izrādīja interesi tieši par elektrisko automobili, iespējams, 

tāpēc, ka par to ir dzirdēts un šis tas zināms, jo Ventspils ir viena no pašvaldībām, kas Izmantojot 

KPFI ir iegādājusies pašvaldības vajadzībām elektriskos transportlīdzekļus. Apmeklētājiem bija 

izdevība ne tikai apskatīties e-velo un e-auto, uzdot interesējošos jautājumus par uzlādes 

iespējām, nākotnes perspektīvām, tehniskiem transportlīdzekļu parametriem, bet arī apskatīt 

pārnēsājamo uzlādes staciju, noskaidrot tās plusus un kā tas praksē tiek lietots. 

Rīga /15.08.2015/ 

Ventspils /01.08.2015/ 

Valmiera /07.08.2015/ 
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Visās pilsētās informatīvā stenda apmeklētājiem bija iespēja piedalīties viktorīnā par e-mobilitāti 

un elektriskajiem transportlīdzekļiem, tika sagatavoti jautājumi par šiem jautājumiem un 

interesenti, izlasot informatīvas lapas par e-auto un e-velo varēja atbildēt uz jautājumiem un balvā 

iegūt riepu spiediena mērītāju. 

Kopumā iedzīvotāju atsaucība vērtējama augsta, iedzīvotāji jaunos elektriskos transportlīdzekļus 

vērtē pozitīvi, bet pagaidām tas nav iedzīvotājiem pieejamā cenā, līdz ar to tas kavē plašāku 

izmantošanu iedzīvotāju vidū.  
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Pielikums. 2. Semināru pašvaldībām apkopojums 
 

Projekta “E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai” ietvaros piecās Latvijas 

pilsētās - Siguldā, Jelgavā, Jūrmalā, Līvānos un Kuldīgā notika semināri “Videi draudzīgs transports 

Latvijas pašvaldībās: infrastruktūra un ekspluatācija” pašvaldību speciālistiem un citiem 

interesentiem. Semināra gaitā dalībnieki tika iepazīstināti ar šādām tēmām:  

 Elektriskais transports Latvijā – pieredze un perspektīvas; 

 E-auto izmantošana pašvaldību autoparkā – funkcionālie un ekonomiskie aspekti; 

 E-auto uzlādes staciju ierīkošana un lietošana; 

 Pašvaldību pieredze e-auto ekspluatācijā; 

 Jaunais valsts standarts “Velo satiksme”; e-velo izmantošanas iespējas; 

 CSN izmaiņas un to īstenošana pašvaldībās. 

Semināru noslēgumā interesenti varēja iepazīties ar elektriskajiem transportlīdzekļiem un to 

uzlādes iekārtām. 

Galvenie semināru dalībnieku jautājumi/diskusijas tēmas/atziņas: 

- E-auto akumulatoru kalpošanas ilgums, jaudas izmaiņas, izmantojot ātro uzlādi; 

- Ātrās un lēnās uzlādes priekšrocības un trūkumi; 

- E-auto izmantošanas ietekme uz ceļu satiksmes negadījumu statistiku; 

- Uzlādes staciju menedžmenta sistēma; abonēšanas maksa, uzlādes tarifi, maksa par 

uzlādes laiku vai patērēto enerģiju; 

- Uzlādes staciju ierīkošanas vietas, piemēra, arī degvielas uzpildes stacijās; 

- Īpašs čips pie e-auto numuriem, kas kalpo kā autorizēšanās veids pie uzlādes stacijas, 

piemēram, lai atvērtu stāvvietas barjeru; 

- Elektroenerģijas patēriņš, uzlāde un e-auto elektroenerģijas patēriņa uzskaite mājas 

apstākļos;  

- Uzlādes stacijas cena, projektēšanas izmaksas; 

- Nepieciešams kontroles mehānisms un instrumenti autotransporta vadītāju apziņas 

paaugstināšanai, lai, piemēram, īpašnieki auto ar iekšdedzes motoriem neaizņemtu e-auto 

paredzētās stāvvietas vai uzlādes laukumus. 

- Salīdzinot ar norēķinu kartēm, optimālāka būtu mobilo aplikāciju izmantošanu par 

norēķināšanos par elektroenerģiju; papildus aplikācijas funkcija ļautu iegūt informāciju, vai 

uzlādes stacija ir brīva, vai aizņemta; 

- Uz valsts nozīmes auto ceļiem optimāls būtu uzlādes staciju izvietojums pēc katriem 50 

km, kas nodrošinātu pārvietošanos starp visām lielākajām pilsētām; 
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- Latvijā nav paredzams straujš e-auto skaita pieaugums, kas varētu radīt elektrības apgādes 

problēmas.  

Siguldas pašvaldības pieredze e-auto ekspluatācijā 

2014. gadā Siguldas pašvaldība, izmantojot KPFI pieejamo finansējumu, iegādājās 2 e-auto 

(Volkswagen e-Up) un ātro uzlādes staciju (22 kW). E-auto tika iegādāti pašvaldības Sociālā 

dienesta un Siguldas domes kurjera darba pienākumu pildīšanai. Kā atzina pašvaldības pārstāvis, ar 

e-auto ekspluatāciju problēmas nav bijušas, pa nakti e-auto tiek uzlādēts, bet pa dienu to izmanto 

pašvaldību funkciju veikšanai. Sākotnēji bažas radīja pārvietošanās ar e-auto ziemā, un faktiskais 

nobraukums, ko var veikt ar vienu uzlādi. Ekspluatācijas laikā šim aspektam jāpievērš lielāka 

uzmanība. Dinamiskāka braukšana enerģijas patēriņa ziņā efektīvāka, jo rekuperācijas 

bremzēšanas sistēma atgriež daļu enerģijas. Patēriņš ir lielāks, braucot pa taisnu ceļu. Ir fiksēts, ka 

braucot ārpus apdzīvotām vietām ar ātrumu, kas pārsniedz 110 km/h ievērojami krīt baterijas 

uzlādes daudzums.  

Sākotnēji problemātiska bija norēķinu sistēma, jo netika pieņemtas visas norēķinu kartes; šī 

problēma tiek risināta. Iegādājoties e-auto, pašvaldības uzdevums bija aprēķināt elektroenerģijas 

patēriņu. Šim nolūkam pie Domes ēkas tika uzstādīts skaitītājs, kas fiksē kopējo e-auto elektrības 

patēriņu. Būtu lietderīgi uzstādīt arī katra e-auto individuālu elektrības patēriņa skaitītāju. Katrs 

iegādātais e-Up jau ir nobraucis ap 25000 km. Šogad pirmo reizi tika veikta auto tehniskā apskate, 

kuras rezultātus pašvaldība gaida ar lielu interesi.  

Jaunas uzlādes stacijas pagaidām Siguldā netiek plānotas finansējuma trūkuma dēļ. Vēl ir jāveic 

aprēķini un izvērtējums par uzlādes staciju atmaksāšanās periodu.  
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Pielikums. 3. Noslēguma semināra (konferences) apkopojums 
 

2016. gada 22. marts 
CSDD Biķernieku kompleksā sporta bāze 

Rīgā, S. Eizenšteina ielā 4 

“Pieredze un perspektīvas elektrisko transportlīdzekļu 
izmantošanā Latvijā” 

 
Noslēguma semināra atskaite  

 
Noslēguma semināra dienaskārtība  
 

10:30 Dalībnieku reģistrācija, kafija 

11.00 Semināra atklāšana, iepazīstināšana ar projektu 
Viesturs Silenieks, Latvijas Riteņbraucēju apvienība 
Ingrīda Brēmere, Baltijas Vides Forums 

11.15 
 

Elektrisko transportlīdzekļu izmantošana Norvēģijā  
Video sižets, Vides fakti 

11.25 Norvēģijas pieredze e-auto izmantošanas veicināšanai, valsts loma, 
energoapgādes jautājumu risināšana 
Jan Tore Gjøby, Enmira AS, Norvēģija 

12.10 Rokasgrāmata un semināri pašvaldībām e-mobilitātes attīstības 
veicināšanai 
Arturs Dombrovskis, SIA “Ardenis”  
Artis Daugins, Latvijas Riteņbraucēju apvienība 

12:40 Aktualitātes Latvijā elektromobilitātes attīstības jomā 
Pauls Beinarovičs, VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 
 

13.00 Elektromobiļi pašvaldības tehniskajos dienestos un nākotnes plāni videi 
draudzīga transporta attīstībai 
Mārtiņš Kokins, SIA “Rīgas satiksme” 

 
13.20 

 
Ekspertu paneļa diskusija par e-mobilitātes attīstības veicināšanu 
 

14.00 Pusdienas 

14:30 Paralēlas sesijas: 

 Praktiski e-auto un e-velo piemēri, uzlādes staciju un braukšanas 
demonstrējumi 

 Individuālas diskusijas ar Jan Tore Gjøby, Enmira AS, Norvēģija 
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2016. gada 22. martā sadarbībā ar Valsts akciju sabiedrību" Ceļu satiksmes drošības direkcija" tika 

organizēts seminārs “Pieredze un perspektīvas elektrisko transportlīdzekļu izmantošanā Latvijā”, 

kura ietvaros videi draudzīgas un energoefektīvas mobilitātes attīstībā ieinteresētiem dalībniekiem 

– privātpersonām,  nevalstisko organizāciju, uzņēmumu un iestāžu  pārstāvjiem tika  prezentētas 

nozares attīstības aktualitātes Latvijā un Norvēģijā un bija iespēja klātienē apskatīt un “izmest 

loku” ar e-auto un e-velo transportlīdzekļiem. 

Projekta vadītāja Ingrīda Brēmere iepazīstina semināra dalībniekus ar projektu un ieviestajām 

aktivitātēm 

Jan Tore Gjoby no Norvēģijas uzņēmuma Enmira AS informēja semināra dalībniekus par e-

mobilitātes attīstības pieredzi Norvēģijā un uzsvēra, ka arī Latvijai ir visas iespējas ievērojami 

palielināt elektrisko transportlīdzekļu izmantošanas apjomus. Norvēģijas veiksmes stāsts par e-

mobilitātes attīstīšanu ir saistīts ar to, ka Norvēģijas valdība izstrādāja un ieviesa dažādus atbalsta 

instrumentus. Piemēram, iegādājoties e-transportu, nav jāmaksā transportlīdzekļa iegādes 

nodoklis, kas citādi ir visnotaļ augsts, nav arī jāmaksā 25% PVN, nav jāmaksā arī ikgadējais ceļa 

nodoklis. E-transporta īpašniekiem ir piešķirtas arī priekšrocības izmantot pašvaldību stāvvietas un 

maksas ceļus/tiltus izmantot bez maksas; ir piešķirtas tiesības izmantot sabiedriskā transporta 

joslas, kā arī juridiskām personām tiek piešķirta 50% atlaide, un ja potenciālais pircējs vēlas 

iegādāties e-auto izmantojot auto līzingu, netiek piemērots PVN. 

Norvēģija uzsākot e-mobilitātes attīstību ir gājusi ceļu abos virzienos – gan izveidojot atbalsta 

instrumentus e-auto iegādei, gan arī izveidojot plašu uzlādes tīklu. Kopā Norvēģijā ir uzstādītas 

1829 uzlādes stacijas un 7332 uzlādes punktu, tajā skaitā 640 no tiem ir sabiedriskie. Uzlādes 

infrastruktūras ir uzstādīta ik pa 50 km uz ceļiem 7500 km garumā. Elektrisko transportlīdzekļu 

popularitāte pieaug ik gadu un 2015. gadā pieaugums sastādīja ap 40 000 transportlīdzekļiem, un 

kopā valstī sasniedza 85 448. 
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Jan Tore Gjoby iepazīstina ar Norvēģijas pieredzi 

Arturs Dombrovskis no SIA “Ardenis” un Artis Daugins no Latvijas Riteņbraucēju apvienības 

prezentēja projekta ietvaros izstrādāto e-mobilitātes rokasgrāmatu pašvaldību speciālistiem. 

Projekta ietvaros tika veikta Latvijas pašvaldību aptauja, kurā viens no jautājumiem bija par 

informācijas pieejamību un nepieciešamību. Lielākā daļa pašvaldību speciālistu atzina, ka 

informācija ir sadrumstalota, neskaidra un neobjektīva, kā arī pastāv visdažādākie mīti saistībā ar 

e- 
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Arturs Dombrovskis, SIA Ardenis 

 

transportu. Rokasgrāmata ir izstrādāta kā ceļvedis lēmumu pieņēmējiem valsts un pašvaldību 

iestādēs, uzņēmumos un sabiedriskajās organizācijās.  

Rokasgrāmatas mērķis ir informēt lasītāju par e-mobilitātes jautājumiem un sniegt tam praktisku 

palīdzību e-mobilitātes veicināšanai. Rokasgrāmatā iekļauta informācija par e-mobilitātes attīstības 

labvēlīgas vides nodrošināšanu, ieteikumi uzlādes infrastruktūras attīstīšanai un 

elektrotransportlīdzekļu parka izveidei.  

 

Pauls Beinarovičs no VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijas” informēja par aktualitātēm Latvijā e-

mobilitātes attīstības jomā un tuvākajā laikā plānoto nacionālā uzlādes tīkla izveidi.  

Paula Beinaroviča uzstāšanās 

Latvijas valdība apstiprināja “Elektromobilitātes rīcības plānu 2014.-2016. gadam un kopš tā laika 

uzdeva CSDD elektromobilitātes vadības un koordinācijas institūcijas funkcijas jeb būt par šī plāna 

praktiskās daļas ieviesēju. Seminārā CSDD pārstāvis pastāstīja par esošo situāciju e-mobilitātē 

Latvijā. Aktuālais kopējais elektrotransporta līdzekļu (ETL) skaits Latvijā ir sasniedzis 280 elektrisko 

transportlīdzekļu, tajā skaitā 214 vieglie e-auto, 7 kravas auto, 27 kvadracikli, 3 motocikli un 29 

mopēdi. Uz šo visu transportlīdzekļu skaitu šobrīd publiski ir pieejami šādi uzlādes punkti – 6 

līdzstrāvas (50kW) uzlādes punkti, no tiem 4 atrodas Rīgā un 7 maiņstrāvas (22kW) uzlādes punkti, 

no tiem 3 uzlādes punkti atrodas Rīgā, kā arī ir pieejami 13 rozetveida uzlādes punkti, no kuriem 8 

arī atrodas Rīgā. 

Līdzīgi kā Norvēģija, arī Latvija saprot, ka bez atbalsta instrumentiem e-mobilitātes veicināšana un 

attīstīšana būs gausāka, tāpēc tika ieviesti šādi atbalsta pasākumi: elektromobiļiem netiek 

piemērots ekspluatācijas nodoklis, kā arī netiek piemērots vieglo automašīnu un motociklu 



19 
 

nodoklis. Ir samazināta juridisko personu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likme uz 10.00 EUR 

(sākotnēji 41.69 EUR mēnesī). Elektromobiļus var atpazīt pēc to atšķirīgas reģistrācijas numurzīmes 

- gaiši zilā krāsā. Šāds pirmais komplekts tiek izsniegts bez maksas, arī e-auto reģistrācija ir bez 

maksas.  

E-auto ar šīm atšķirīgajām reģistrācijas numurzīmēm ir atļauts izmantot sabiedriskā transporta 

joslas, kā arī izmantot Rīgas satiksmes piederošās stāvvietas Rīgā bez maksas jebkurā laikā un 

neierobežotu periodu. Dažas Latvijas pašvaldības arī ir pieņēmušas lēmumu, ieviest papildus 

atbalsta instrumentus. Piemēram, Liepājā līdzīgi kā Rīgā, pašvaldības maksas stāvvietas e-auto 

drīkst izmantot bez maksas. Savukārt Jūrmalas pašvaldība ir nolēmusi atcelt e-auto iebraukšanas 

maksu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. 

CSDD pārstāvis klātesošos informēja, ka tiek veikts pētījums “Latvijas nacionālā 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju tīkla izveidošanas analīze”, lai izvērtētu Elektromobilitātes 

attīstības plāna 2014.–2016. gadam atbilstību aktuālajai un prognozētajai situācijai Latvijā, kā arī 

ETL un to uzlādes infrastruktūras tehnoloģiskajam progresam un inovācijām. Ar pētījumu ir 

iespējams iepazīties vietnē: http://www.e-transports.org/index.php/jaunumi/153-nosledzies-

petijums-latvijas-nacionala-elektrotransportlidzeklu-uzlades-staciju-tikla-izveidosanas-analize.  

Mārtiņš Kokins SIA “Rīgas satiksme” 

Rīgas satiksmes pārstāvis pastāstīja klātesošajiem par pašvaldības pieredzi elektromobiļu 

izmantošanā tehniskajos dienestos. Pirmie 5 elektromobiļi tehniskajos dienestos sākti izmantot 

2012. gadā; ar katru gadu šis skaits pieauga un 2016. gadā e-auto skaits jau sasniedzis 36 auto. 

Viens no atzinumiem izmantojot e-auto darba uzdevumu izpildē ir, ka ir uzlabojusies maršrutu 

plānošana un nobraukums ir samazinājies par 40%. Lektors pastāstīja par transportlīdzekļu 

izmaksām EUR/mēnesī 1000 km nobraukumam gan e-auto, gan parastajiem auto, ko izmanto 

tehniskajos dienestos. Ar salīdzinājuma grafikiem var iepazīties Mārtiņa Kokina prezentācijā: 

http://emobilitate.lv/wp-content/uploads/2016/03/05_Rigas-satiksme_ETL-pieredze.pdf. 

http://www.e-transports.org/index.php/jaunumi/153-nosledzies-petijums-latvijas-nacionala-elektrotransportlidzeklu-uzlades-staciju-tikla-izveidosanas-analize
http://www.e-transports.org/index.php/jaunumi/153-nosledzies-petijums-latvijas-nacionala-elektrotransportlidzeklu-uzlades-staciju-tikla-izveidosanas-analize
http://emobilitate.lv/wp-content/uploads/2016/03/05_Rigas-satiksme_ETL-pieredze.pdf
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Lektori un nozares eksperti piedalījās arī paneļdiskusijā, atbildot uz semināra vadītāja Viestura 

Silenieka un semināra dalībnieku jautājumiem.  

 

Paneļdiskusija ar ekspertiem un semināra dalībniekiem 

 

Semināra pēdējā daļā semināra vadītājs Viesturs Silenieks uzdeva jautājumus ekspertiem gan par 

e-mobilitātes attīstību, gan par pasākumiem, kas būtu nepieciešami, lai e-mobilitāte piedzīvotu 

straujāku attīstību un gūtu lielāku popularitāti ne tikai pašvaldībās, bet arī iedzīvotāju vidū. 

Semināra apmeklētāji aktīvi uzdeva jautājumus Norvēģijas lektoram par pieredzi Norvēģijā un 

nākotnes redzējumu: kas ir plānots? kad e-auto skaits pārsniegs parasto vieglo automašīnu skaitu? 

vai ir paredzēts joprojām saglabāt atbalsta instrumentus vai tomēr tie pakāpeniski tiks atcelti? 

Saskaņā ar Norvēģijas eksperta teikto, pieaugot e-auto skaitam līdz plānotajam, visticamāk, 

priekšrocības, ko tagad bauda e-auto īpašnieki, tiks pakāpeniski atceltas. 

Viens no svarīgiem semināra secinājumiem ir, ka e-mobilitāte Latvijā ir jāvirza pēc līdzīga scenārija, 

kā Norvēģijā – ir gan jāattīsta uzlādes staciju infrastruktūra, gan jāizstrādā atbalsta instrumenti, kas 

vairāk motivētu iegādāties elektromobili. Visi dalībnieki pozitīvi raugās uz e-mobilitātes nākotni 

Latvijā un cer kopīgiem spēkiem popularizēt, veicināt un attīstīt to. 

Semināra noslēgumā interesentiem bija iespēja iepazīties un veikt testa braucienus ar izstādītajiem 

e-auto un e-velo modeļiem un vērot to uzlādi. Seminārā e-auto izbraukumus piedāvāja vairāki auto 

dīleri, tā kā katram dalībniekam bija iespēja izmēģināt dažādus modeļus un salīdzināt to 

priekšrocības un trūkumus, bet viens ir skaidrs – ar e-auto braukt ir patīkami, videi draudzīgi un 

ekonomiski. 
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E-auto dodas izmēģinājuma braucienā Biķernieku trasē 

 

Noslēguma semināra prezentācijas atrodamas projekta mājaslapā http://emobilitate.lv/aicinam-

pieteikties-seminaram-par-e-mobilitati/.  

Informācija par semināru ir publicēta Rīgas Enerģētikas aģentūras mājaslapā 

http://www.rea.riga.lv/jaunumi/aktualitasu-arhivs?id=983 

 

http://emobilitate.lv/aicinam-pieteikties-seminaram-par-e-mobilitati/
http://emobilitate.lv/aicinam-pieteikties-seminaram-par-e-mobilitati/
http://www.rea.riga.lv/jaunumi/aktualitasu-arhivs?id=983

