
KAS IR ELEKTROMOBILIS?

• Tas ir automobilis, kas tradicionālās degvielas 
(benzīna, dīzeļdegvielas vai gāzes) vietā izmanto 
akumulatorā uzkrāto elektroenerģiju.

• Automobiļus, kuros papildu elektriskajai piedziņai 
ir arī iekšdedzes dzinējs, kas darbojas ar benzīnu, 
dīzeļdegvielu vai gāzi, sauc par hibrīdautomobiļiem.

• Elektromobiļi tā lietošanas laikā nerada gaisa 
piesārņojumu. Hibrīdautomobiļi, kaut arī mazāk nekā 
parastie automobiļi, tomēr piesārņo gaisu. 

• Elektromobiļa uzbūve ir ļoti vienkārša – tajā ir vidēji 
par 450 mazāk kustīgo detaļu nekā tradicionālajos 
automobiļos.

ELEKTROMOBILIS 

KĀ UZLĀDĒ ELEKTROMOBILI? 

• Elektromobiļa akumulators ir jāuzlādē tāpat kā 
mobilā telefona akumulators. Visērtāk to veikt 
naktīs, kad automobilis netiek lietots, kā arī 
elektroenerģija ir lētāka.

• Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru no parastās 220 
voltu rozetes, nepieciešamas 6–8 stundas atkarībā 
no automobiļa akumulatora kapacitātes.

• Īpašās automobiļu uzlādes stacijās, veicot ātro 
uzlādi, elektromobili iespējams pilnībā uzlādēt 15–30 
minūtēs. 

• Attālums, ko var veikt ar vienu uzlādi, ir 50–200 km 
jeb vidēji 100 km. Nobraukumu ietekmē automobiļa 
svars, aerodinamika, rites pretestība, braukšanas 
paradumi (tāpēc ir svarīgi braukt ekonomiski) un 
papildu enerģijas patērētāju, piemēram, salona 
apsildes izmantošana. Galvenais nobraukumu 
ietekmējošais faktors ir akumulatora kapacitāte.

• Šobrīd Latvijā darbojas 15 publiskās uzlādes stacijas, 
9 no tām atrodas Rīgā.

• Līdz 2020. gadam plānots pabeigt Latvijas nacionālā 
uzlādes tīkla izveidi, uzstādot 235 uzlādes stacijas.
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E-auto ātrās uzlādes stacija



KĀ IR BRAUKT AR ELEKTROMOBILI?

• Braukšana ar elektromobili līdzinās braukšanai ar 
parasto automobili, kurš aprīkots ar automātisko 
ātrumkārbu. Taču elektromobiļa motors darbojas tik 
klusi, ka, braucot lēnām, to praktiski nevar dzirdēt.

• Elektromobiļi komforta, manevrēšanas spēju, 
drošības un izturības ziņā ir līdzvērtīgi atbilstošās 
klases tradicionālajiem automobiļiem.

• Elektromobiļi spēj ļoti ātri paātrināties: pašreizējais 
ātruma rekords dragreisā ir 0,4 km 8,8 sekundēs 
(vidējais ātrums 165 km/h).

CIK MAKSĀ ELEKTROMOBILIS?

• Šobrīd elektromobiļus piedāvā tādi vadošie 
autoražotāji kā BMW, Daimler, Volkswagen, Ford, 
Nissan, Toyota, Mitsubishi un citi. Tikai elektromobiļu 
ražošanā specializējas ASV uzņēmums Tesla.

• Šobrīd lētākais pieejamais elektromobilis (e-Aixam) 
maksā ap 15 000 eiro, savukārt ekskluzīvais Rolls 
Royce Phantom Electric – ap 1,4 miljonus eiro.

• Dārgākā elektromobiļu daļa ir akumulators, kam 
ražotāji nodrošina līdz pat 8 gadu garantiju.

• Lai gan elektromobiļi parasti ir 1,5–2 reizes dārgāki 
nekā attiecīgās klases tradicionālās degvielas 
automobiļi, to ekspluatācijas izmaksas ir daudz 
mazākas. Piemēram, ja vidējais ikdienas nobraukums 
ir 80 km, tad degvielas izdevumi mēnesī ir ap 200 
eiro (apmēram 8,3 EUR/100 km), bet līdzvērtīgam 
attālumam elektrības izmaksas būs tikai ap 50 eiro 
(apmēram 2,1 EUR/100 km).

KĀPĒC IZVĒLĒTIES ELEKTROMOBILI? 

• Elektromobiļi ļauj samazināt gaisa piesārņojumu 
un satiksmes radīto troksni pilsētās. Viens benzīna 
dzinēja automobilis gadā rada vidēji 4–5 tonnas CO2 
izmešu.

• Elektromobiļa ekspluatācijas izmaksas ir zemākas 
nekā parastajiem automobiļiem.

• Elektromobilis ir ļoti efektīvs, lietderīgi izmantojot 
līdz pat 80% no akumulatora enerģijas. Parastajiem 
automobiļiem šis rādītājs ir tikai 15–40%.

• Elektromobiļi ir tikpat jaudīgi kā parastie automobiļi, 
taču izmēros mazāko elektromobiļu manevrēšanas 
spējas intensīvā satiksmē ir labākas.

• Elektromobiļu lietotājiem pasaulē pieejami 
dažādi atvieglojumi, piemēram, nodokļu atlaides, 
bezmaksas stāvvietas, iespēja izmantot sabiedriskā 
transporta joslas un citi.

INTERESANTI FAKTI

• Pirmie elektriskie automobiļi tika radīti jau 
19. gadsimta sākumā.

• Visvairāk elektromobiļu ir pārdots Japānā. Tai seko 
ASV, Ķīna, Francija un Norvēģija. 

• Latvijā būvētais OSCar eO ir pasaulē pirmais 
elektromobilis, kurš nobraucis visas trīs Dakaras 
rallija distances. 2012. gadā Andris Dambis un Māris 
Saukāns ar to veica 8400 km pa Argentīnas, Čīles 
un Peru ceļiem. 

• 2015. gada jūnijā Andra Dambja komanda ar Latvijā 
būvēto elektromobili eO PP03 uzvarēja „Pikes Peak 
International Hill Climb” sacensībās, sasniedzot 
jaunu rekordu elektromobiļu klasē. 
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