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Elektromobilitāte (jeb e-mobilitāte) ir izveidojusies
par atsevišķu transporta apakšnozari, kas ietver
elektrotransportlīdzekļu (ETL) un to funkcionēšanai
nepieciešamās
infrastruktūras,
resursu
un
pakalpojumu, kā arī komunikāciju un vadības sistēmu
izstrādāšanu, ražošanu un lietošanu. Šīs nozares
regulējumu veido Eiropas Savienības politikas
dokumenti un normatīvie akti. Savukārt mūsu
valstī, lai veicinātu inovatīvu tehnoloģiju radīšanu
un izmantošanu, palielinātu energoneatkarību un
samazinātu gaisa piesārņojumu, ir izstrādāts Latvijas
Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016. gadam.
Elektrotransportlīdzekļu
tehnoloģijas
turpina
attīstīties un pilnveidoties, ar katru gadu uzlabojot
savu sniegumu. Vairākas valsts un pašvaldību
institūcijas Latvijā jau izmanto šos transportlīdzekļus
pārvietošanās vajadzību nodrošināšanai. Savukārt
sabiedrībā pastāv dažādi viedokļi par to priekšrocībām
un trūkumiem. Bieži vien viedokļi ir pārspīlēti un
dažkārt arī maldīgi, jo informācija par šīm tehnoloģijām
un to sniegtajām iespējām nav pietiekama.

Šī rokasgrāmata ir ceļvedis lēmumu pieņēmējiem
Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos
un sabiedriskajās organizācijās. Tās mērķis ir informēt
Latvijas pašvaldības par e-mobilitātes jautājumiem
un sniegt tām 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 elektrovelosipēds. Šī rokasgrāmata sniedz
ieskatu elektrovelosipēdu daudzveidībā un ieteikumus
to iegādei un izmantošanai.
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Rokasgrāmata izstrādāta Eiropas Ekonomiskās zonas
līdzfinansētā projekta “E-mobilitātes veicināšana
Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai” ietvaros.
Rokasgrāmatas nodaļu par e-auto sagatavojuši Arturs
Dombrovskis, Aija Zučika (SIA “Ardenis”), Ashley
Abraham (Digital City Limited). Nodaļu par e-velo
sagatavojuši Neils Kalniņš (SIA “NK Konsultāciju
birojs”), Māris Preskops, Artis Daugins (SIA “Blue
Shock Bike”), Viesturs Silenieks (Latvijas Riteņbraucēju
apvienība).
Autori pateicas visiem, kas sniedza ieteikumus,
papildu informāciju un fotoattēlus rokasgrāmatas
sagatavošanā un dalījās ar savu pieredzi e-mobilitātes
jomā.

E-AUTO

Elektrotransportlīdzekļi - elektriskie automobiļi
un elektrovelosipēdi – ir kļuvuši par neatņemamu
mūsdienu transporta sistēmas sastāvdaļu.

E-auto

1.1

Eiropas Savienības normatīvie
dokumenti

likumdošanas iniciatīvas un finanšu instrumentus,
panākt izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības (ES)
transporta politikas dokumentiem ir 2011. gada 28.
martā apstiprinātā Eiropas Savienības transporta
politikas Baltā grāmata “Ceļvedis uz Eiropas vienoto
transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un
resursefektīvu transporta sistēmu” 1.
Tajā formulēti uzdevumi, lai sasniegtu plānoto mērķi
līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu
emisijas par vismaz 60%, salīdzinot ar 1990. gadu:
›› līdz 2030. gadam uz pusi samazināt “tradicionālās
(fosilās) degvielas” automobiļu izmantošanu
pilsētas transportā;
›› līdz 2050. gadam pakāpeniski
izmantošanu pilsētās;

pārtraukt

to

Eiropas standartus e-mobilitātes jomā saskaņā ar EK
2010. gada mandātu no 2012. gada izstrādā Eiropas
Standartizācijas komitejas un Eiropas Elektrotehnikas
standartizācijas
komitejas
(CEN-CENELEC)
e-mobilitātes koordinācijas grupa.
Ar Direktīvu 2014/94/ES ir noteikti ETL uzlādes staciju
savienotāju standarti: 2. tipa savienotāju standarts
maiņstrāvas uzlādei un Combo 2 standarts līdzstrāvas
uzlādei. Plašāku informāciju par uzlādes stacijās
izmantotajiem savienotājiem un to savietojamību ar
dažādu marku ETL skatīt 2.2. nodaļā “Uzlādes staciju
tipi, savienotāju standarti un cita tehniskā informācija”.
CEN-CENELEC e-mobilitātes koordinācijas grupas
darba plānā paredzēts izstrādāt arī virkni citu tehnisko
standartu, tai skaitā uzlādes staciju elektroiekārtām
un ETL saziņai ar tīklu. Plašāku informāciju par jomām,
kurās standartu izstrāde vēl turpinās, skatīt 2.2.3.
nodaļā “Nākotnes attīstības perspektīvas”.

›› līdz 2030. gadam lielākajos apdzīvotajos centros
panākt pilsētu loģistiku (preču piegādi) praktiski
bez CO2 emisijām.

1.2

ES mērķus elektromobilitātes jomā nosaka Eiropas
Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra
Direktīva 2014/94/ES par alternatīvo degvielu
infrastruktūras ieviešanu 2. Šīs direktīvas 4. panta
1.daļa nosaka:

Svarīgākais
Latvijas
Republikas
e-mobilitātes
attīstības plānošanas dokuments ir ar Ministru
Kabineta 2014. gada 26. marta rīkojumu Nr. 129
apstiprinātais “Elektromobilitātes attīstības plāns
2014.-2016. gadam’’ (Plāns) 3.

“Dalībvalstis ar savu valsts politikas regulējumu
nodrošina, ka līdz 2020. gada 31. decembrim tiek
izveidots atbilstošs skaits publiski pieejamu uzlādes
punktu, lai panāktu, ka elektrotransportlīdzekļi var
cirkulēt vismaz pilsētu/piepilsētu aglomerācijās un
citās blīvi apdzīvotās vietās, un attiecīgos gadījumos
dalībvalstu noteiktos tīklos. Šādu uzlādes punktu
skaitu nosaka, inter alia, ņemot vērā reģistrēto
elektrotransportlīdzekļu (ETL) paredzamo skaitu
līdz 2020. gada beigām, kā norādīts valsts politikas
regulējumos, kā arī paraugpraksi un Komisijas sniegtos
ieteikumus. Attiecīgos gadījumos ņem vērā konkrētas
vajadzības, kas saistītas ar publiski pieejamu uzlādes
punktu uzstādīšanu sabiedriskā transporta stacijās.”

Plānā noteiktais mērķis ir “mazināt Latvijas
transporta sistēmas atkarību no naftas, uzlabojot
tās efektivitāti, nodrošinot mobilitāti un veicinot
inovatīvu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu
Latvijas transporta nozarē”.

Šie ES dokumenti skaidri parāda apņēmību veicināt
strauju elektromobilitātes attīstību un, izmantojot
1 White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area –
Towards a competitive and resource efficient transport system,
2011
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/94/ES (2014.
gada 22. oktobris) par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu
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Latvijas Republikas normatīvie
dokumenti
5

Plānā iekļauta esošās transporta sistēmas stāvokļa
analīze, nākotnes prognozes, kā arī rīcības virzienu
izpildes laika grafiks un nepieciešamo resursu
uzskaitījums. Rīcības virzieni apvienoti šādās grupās:
1. Inovācijas, pētījumi, attīstība;
2. Administratīvās kapacitātes stiprināšana un
informatīvie pasākumi;
3. Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras
izveide;
4. Elektrotransportlīdzekļu iegādes stimulēšana.

3 Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016. gadam

E-AUTO

1.

Saskaņā ar Plānu ETL ir transportlīdzeklis tādā
nozīmē, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes
2007. gada 5. septembra Direktīvā 2007/46/EK, ar ko
izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to
piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu
sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību
apstiprināšanai, ar maksimālo projektēto ātrumu,
kas pārsniedz 25 km/h, ar vienu vai vairākiem vilces
elektromotoriem, kas nav pastāvīgi pieslēgti tīklam,
kā arī augstsprieguma elementiem un sistēmām, kas
galvaniski savienotas ar elektriskā spēka piedziņas
bloka augstsprieguma kopni.
ETL definīcijā tiek iekļauti šādi transportlīdzekļi:
›› automobiļi ar hibrīda motoru, kam nepieciešamo
elektroenerģiju var iegūt, pieslēdzoties ārējam
elektroenerģijas avotam 4, šī kategorija iekļauj arī
ETL ar iekšdedzes motoru, kas tiek izmantots tikai
elektrības ražošanai 5;
›› akumulatora ETL 6, kas pilnībā tiek darbināts ar
elektromotoru, un kuru uzlādei nepieciešams ārējs
elektroenerģijas avots.

6

Jāuzsver, ka lielākajā daļā gadījumu, paredzot
turpmāk minētos atvieglojumus ETL lietotājiem,
ar terminu “elektromobilis” tiek saprasti tikai
akumulatora ETL, līdz ar to uz automobiļiem ar
hibrīda motoru atvieglojumi neattiecas.

›› ETL iegādes stimulēšanai – 5,4 milj. EUR.
Paredzamie finansējuma avoti ir:
›› ES fondi – 14,09 milj. EUR;
›› Valsts budžets – 5,7 milj. EUR;
›› Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) – 5,0
milj. EUR;
›› Privātais un pašvaldību līdzfinansējums – 5,2 milj.
EUR;
Pašvaldību līdzfinansējums paredzēts uz brīvprātības
principa pamata, ja pašvaldības vēlas saņemt valsts
līdzfinansējumu, lai uzstādītu ETL uzlādes stacijas vai
iegādātos ETL.
Elektromobilitātes atbalsta politikas ieviešanas
rīcības plānā iekļauti arī vairāki atbalsta pasākumi
pašvaldībām:
›› atbalsts
pašvaldībām
elektromobilitātes
ieviešanas rīcības plānu izstrādei, būvniecības
saistošo noteikumu izstrādei un elektromobilitātes
iekļaušanai pašvaldību attīstības programmās, kā
ietvaros līdz 2016. gada martam paredzēts izstrādāt
metodiskos norādījumus un saistošos noteikumus
10 lielākajās Latvijas pašvaldībās;

Plānā tiek prognozēts, ka 2016. gadā ETL skaits Latvijā
sasniegs 747 (2,5% no ikgadējā jauno transportlīdzekļu
apjoma) un, balstoties uz paredzamo ar elektrību
nobraukto attālumu, – 11,35 miljonus km. 2016.
gadā ETL samazinās CO2 izmešu daudzumu par 1,98
tūkstošiem tonnu, kā arī fosilās degvielas patēriņu par
850000 litriem. Saskaņā ar CSDD informāciju plānā
paredzētā ETL skaita sasniegšanai būtu nepieciešams
valsts atbalsts ETL iegādei. Tā kā 2016. gadā valsts
atbalsta programmas nav paredzētas, minēto skaitu
varētu nesasniegt.

›› projektu konkurss ar pašvaldībām lokālo uzlādes
tīklu izbūvei pašvaldības ielās, kā ietvaros paredzēts
izveidot 28 uzlādes punktus pašvaldības ielu malās;

Plānā paredzētais indikatīvais kopējais finansējuma
apjoms līdz 2020. gadam ir 29,99 milj. EUR, tostarp:

Virkne Latvijas Republikas normatīvo dokumentu
paredz dažādus atvieglojumus akumulatora ETL
lietotājiem:

›› inovācijai, pētījumiem, attīstībai – 10,8 milj. EUR;
›› kapacitātes stiprināšanai un
pasākumiem – 0,7 milj. EUR;

informatīvajiem

›› ETL uzlādes infrastruktūras izveidei – 13,09 milj.
EUR;

4 Angļu valodā Plug-in Hybrid Electric Vehicles jeb PHEV
5 Angļu valodā Extended Range Electric Vehicle jeb EREV
6 Angļu valodā Battery Electric Vehicle jeb BEV

›› elektrotransportlīdzekļu iegādes atklāts projektu
konkurss: atbalsts pašvaldību iestādēm un
komercsabiedrībām ETL iegādei sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanai;
›› elektrotransportlīdzekļu iegādes atklāts projektu
konkurss: valsts un pašvaldību iestādēm.

›› Likums par vieglo automobiļu un motociklu
nodokli (5. panta 3. daļas 1. punkts) nosaka:
“No nodokļa ir atbrīvoti: vieglie automobiļi ar
elektromotoru (elektromobiļi).”

›› No 2016. gada 1. janvāra Ceļu satiksmes noteikumi
atļauj ETL braukšanai izmantot pasažieru
sabiedrisko transportlīdzekļu joslas 8.
Lai satiksmē identificētu akumulatora ETL, ir ieviestas
speciālas, vizuāli atšķirīgas transportlīdzekļu valsts
reģistrācijas numura zīmes. Saskaņā ar Ceļu satiksmes
noteikumos noteikto definīciju “elektromobilis ir
transporta līdzeklis, kas pēc savas konstrukcijas kā
vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju
no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai
dzinējspēka glabāšanas iekārtas” 9. Šāda numura
zīme redzama attēlā 1.1.

Attēls 1.1. Elektromobiļu valsts reģistrācijas numura
zīme 10
Saskaņā ar Elektromobilitātes attīstības plānu
2014.–2016. gadam par atbildīgo institūciju plāna
īstenošanai noteikta Satiksmes ministrija (SM). Latvijā
paredzēts īstenot dalīto funkciju modeli, kas paredz
nodalīt elektromobilitātes ieviešanas uzdevumus
no uzdevumiem, kas tiek veikti atbalsta (grantu
izsniegšana un to kontrole) ietvaros. SM nolikumā
iekļauta funkcija organizēt un koordinēt valsts
politikas izstrādi un īstenošanu alternatīvo degvielu
un elektromobilitātes jomā. Elektromobilitātes
infrastruktūras izveides un uzturēšanas funkciju SM
7 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu nodokļa likums (redakcija, kas stājās spēkā 2016.
gada 1. janvārī)
8 Ministru Kabineta apstiprinātais Ceļu satiksmes noteikumu
projekts (stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī)
9 Ministru Kabineta apstiprinātais Ceļu satiksmes noteikumu
projekts (stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī)
10 Avots: CSDD

1.3

Vietējie normatīvie dokumenti un
pašvaldību iniciatīvas

Atbalsts ETL attīstībai Latvijā tiek nodrošināts arī
vietējā līmenī, paredzot dažādus atvieglojumus ETL
lietotājiem (piemēram, stāvvietu izmantošana bez
maksas, atbrīvošana no nodevas par iebraukšanu
maksas zonās).
Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 20 „Saistošie noteikumi par
Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu
apsaimniekošanu un lietošanu” (punkts 4.8.5.)
elektromobiļu vadītājiem ir tiesības lietot
autostāvvietas bez maksas.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

›› No 2016. gada 1. janvāra ETL ir noteikta samazināta
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļu
likme – 10 EUR/mēnesī (šobrīd 27,03–56,91 EUR/
mēnesī) 7.

ir deleģējusi valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes
drošības direkcija” (CSDD), šim nolūkam izveidojot
jaunu CSDD struktūrvienību – Elektromobilitātes
vadības un koordinācijas daļu.

Ir plānots šādus atvieglojumus noteikt arī SIA “Rīgas
satiksme” apsaimniekotajās autostāvvietās Rīgā.
Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem
noteikumiem
Nr.28
„Par
transportlīdzekļu
iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā” elektromobiļu lietotāji
ir atbrīvoti no nodevas par iebraukšanu Jūrmalas
pilsētas administratīvajā teritorijā.
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Nozīmīgāko
atbalstu
e-mobilitātes
attīstībai
pašvaldības var sniegt, attīstot uzlādes infrastruktūru
savā administratīvajā teritorijā. Plašāku informāciju
par uzlādes infrastruktūras izveidi skatīt 2. nodaļā
“Elektromobiļu uzlādes infrastruktūra”.
Pasaules praksē sastopami piemēri, kad pašvaldības
ekoloģiskās situācijas uzlabošanai un tūrisma
veicināšanai izveido t.s. “tīrās” jeb bezizmešu
zonas, kurās satiksme atļauta tikai ar bezizmešu
transportlīdzekļiem (tostarp elektromobiļiem). Šādu
zonu izveide līdz ar vides ieguvumiem kalpo arī kā
atbalsts e-mobilitātes attīstībai un var sniegt daudz
ieguvumu, veidojot iedzīvotājiem labvēlīgāku dzīves
vidi. Plašākai informācijai par šāda veida iniciatīvām
skatīt 2.5.1. nodaļu “Stratēģija un plānošana”.
E-AUTO

›› Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa
likums (6. panta 1. daļas 15. punkts) nosaka:
“Transportlīdzekļa
ekspluatācijas
nodokli
nemaksā par tādu transportlīdzekli, kas pēc savas
konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku
izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās
elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas
iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators,
spararats vai ģenerators).”

2.

Elektromobiļu uzlādes
infrastruktūra

Elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveide ir viens
no galvenajiem veiksmīgas e-mobilitātes attīstības
nosacījumiem. Daudzu valstu pieredze rāda, ka
obligāts priekšnoteikums masveidīgai pārejai uz ETL
ir publiski pieejamu uzlādes punktu esamība 11. Kamēr
Latvijā vēl nav nostiprinājušies šīs jomas uzņēmumi,
nosprausto mērķu sasniegšanai nepieciešams
politisks atbalsts.
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Uzlādes tīkla attīstībai var tikt izmantota uz
pārklājumu vai uz pieprasījumu orientēta pieeja.
Pašreizējā sākotnējā nozares attīstības posmā uz
pieprasījumu orientēta pieeja nespēj nodrošināt
masveidīgu pāreju uz ETL. Tāpēc līdz brīdim, kad
izveidosies stabils ETL tirgus, ieteicams izmantot uz
pārklājumu orientētu pieeju. Vācijā aprēķinos, kas
tika veikti, izmantojot nepieciešamo uzlādes tīkla
pārklājumu, tika iegūts aptuveni trīs reizes lielāks
ETL uzlādes staciju blīvums nekā izmantojot datus
par lietotāju pieprasījumu 12. Turklāt uz pārklājumu
orientēta pieeja mazāk balstās uz ekonomiskiem
kritērijiem un ir vairāk sociāli orientēta, līdzīgi kā,
piemēram, ielu apgaismojums, uzskatot, ka ETL
uzlādei jābūt pieejamai ikvienam, neatkarīgi no
satiksmes plūsmas analīzes un citiem nosacījumiem.
Uzlādes staciju tīkla plānošanai tiek izmantoti dažādi
kritēriji, tostarp ETL uzlādes staciju blīvums uz
noteiktu attālumu vai uz vienu kvadrātkilometru. Lai
nodrošinātu vajadzīgo blīvumu, mazāka uzmanība
tiek pievērsta daļēji publiskajām uzlādes stacijām,
piemēram, viesnīcu vai lielveikalu autostāvvietās,
koncentrējoties uz publiskajām ielu malās izvietotajām
uzlādes stacijām. Ar pašvaldību atbalstu izveidotās,
ielu malās izvietotās uzlādes stacijas kalpo dažādu
lietotāju grupu vajadzībām. Piemēram, nelielas jaudas
(7,2 kW vai 11 kW) uzlādes stacijas apkārtējo rajonu
iedzīvotāji var izmantot uzlādei naktīs (angļu val. sleep
& charge). Tādas pašas jaudas uzlādes stacijas citos
rajonos var tikt izmantotas uzlādei darba laikā (angļu
val. work & charge). Šobrīd Latvijā paredzēts izbūvēt
60 uzlādes stacijas uz TEN-T ceļiem un 175 uzlādes
stacijas uz TEN-T ceļus savienojošajiem reģionālajiem
autoceļiem 13.

Nenoliedzami pilsētās ar lielāku iedzīvotāju blīvumu
būs nepieciešams vairāk ETL uzlādes staciju nekā
lauku apvidos. Tomēr tiek plānots, ka pilsētās ar
vairāk nekā 5000 iedzīvotājiem līdz 2022. gadam
būtu nepieciešams izveidot vismaz vienu ETL uzlādes
staciju uz 1000 iedzīvotājiem.
ETL uzlādes staciju skaits blīvi apdzīvotās pilsētu
teritorijās, salīdzinot ar mazāk apdzīvotām,
uzskatāmi
redzams
Dānijā.
Kopenhāgenā
uzstādītas vairāk nekā 600 publiskās uzlādes
stacijas, bet pārējā Dānijas teritorijā to ir tikai
apmēram 1000, kas nozīmē, ka vairāk nekā 35%
no valsts publiskajām uzlādes stacijām atrodas
galvaspilsētā 14.

Šī tendence apstiprina prognozes, ka pilsētu iedzīvotāji
lielākoties būs pirmie, kas uzsāks ETL izmantošanu.
Uzlāde pie iespējas (angļu val. opportunity charging)
ar jaudu no 11 kW līdz 22 kW ir piemērota, lai veiktu
uzlādi iepirkšanās laikā (angļu val. shop & charge),
savukārt uzlādei kafejnīcas apmeklējuma laikā (angļu
val. coffee & charge) parasti nepieciešama 43 kW vai
lielāka uzlādes jauda.
Tabulā 2.1. parādīti biežāk sastopamie uzlādes veidi un
to parametri.

Tabula 2.1. Uzlādes veidi un to parametri*
Parametri

Uzlādes veidi

Pieejamība

Privātā

Daļēji
publiskā

Strāvas
pieslēgums

Vienfāzes
16A - 3,6kW
32A - 7,2kW

Trīsfāžu
Vienfāzes
16A - 3,6kW 32A – 22kW
32A - 7,2kW 63A – 43kW

Trīsfāžu
16A – 11kW
32A – 22kW

Trīsfāžu
16A – 11kW
32A – 22kW

Līdzstrāvas
>50 kW

Savienojuma
tips

Vienvirziena

Divvirzienu

Divvirzienu

Informācijas
plūsma

Nav

Vienvirziena Divvirzienu

Uzskaite

Nav

Uzlādes
stacijā

Publiskā

Transportlīdzeklī

* Rokasgrāmatas autoru pētījums
11 Publiski pieejams uzlādes punkts ir uzlādes punkts, kuram
vienlīdzīgi var piekļūt visi lietotāji (Elektromobilitātes attīstības
plāns 2014.–2016. gadam)
12 Addressing the Different Needs for Charging Infrastructure: An
Analysis of Some Criteria for Charging Infrastructure Set-up,
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/e/de/
publikationen/Funke2015_Adressing-the-different-needs-forcharging-infrastructure.pdf
13 Latvijā plāno izbūvēt vēl 235 elektrotransportlīdzekļu uzlādes
stacijas, http://sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=5114

14 Copenhagen to reach 600 EV charging stations, http://www.
thelocal.dk/20150803/copenhagen-to-reach-600-ev-chargingstations

Uzlādes staciju novietojums un
būvdarbi

Ieteicams vispirms ETL uzlādes stacijas izvietot
pilsētās, pēc tam izvērst staciju tīklu, lai savienotu
pilsētas un reģionus. Pirmās pašvaldību teritorijās
uzstādītās ETL uzlādes stacijas Eiropā uzsāka darbību
2006. gadā, izmantojot 2003. gadā izstrādātas
iekārtas, kas vēlāk līdz ar tehnisko standartu attīstību
bija jāmodernizē vai jānomaina 15. Šajā agrīnajā
uzlādes infrastruktūras attīstības posmā veids, kā tika
izvēlēts uzlādes stacijas novietojums, bija diezgan
nezinātnisks – parasti to noteica kāda “laba ideja” par
to, kur tai vajadzētu atrasties.
ETL uzlādes staciju attīstības pieredze ir parādījusi, ka
būtisks faktors to veiksmīgai darbībai ir uzlādes staciju
izvietojums labi pamanāmās vietās. Neveiksmīgi
novietotas ETL uzlādes stacijas tiek maz izmantotas,
tādējādi piesaistot mediju uzmanību un apšaubot
līdzekļu ieguldīšanas lietderību 16. Lai maksimāli
izmantotu ETL uzlādes staciju sniegtās iespējas
un mazinātu negatīvo publicitāti, ir nepieciešams
izprast atšķirības ETL vadītāju domāšanas modelī,
salīdzinot ar automobiļu ar iekšdedzes dzinēju
vadītājiem. Pirmais un, iespējams, vissvarīgākais ir
tas, ka ETL vadītājiem nevajadzētu, izņemot absolūti
kritiskas situācijas, kaut kur braukt “uzpildīties”, bet
uzlāde tiktu veikta ETL stāvēšanas laikā, piemēram,
autostāvvietā pie darba vietas, veikala vai kafejnīcas.
Vairāk nekā 100 gadu laikā, izmantojot iekšdedzes
dzinēja transportlīdzekļus, izveidotais paradums
apstāties pie degvielas uzpildes stacijas uz 5–10
minūtēm, ir radījis uztveres stereotipu, kas parasti
tiek izmantots arī ETL gadījumā. Tas ir novedis pie
bieži dzirdama un vispārpieņemta apgalvojuma, ka
ETL plašākai izplatībai, popularitātes iemantošanai un

15 Standardization of EV Recharging Infrastructures (North Sea
Region Electric Mobility Network)
http://e-mobility-nsr.eu/fileadmin/user_upload/downloads/
info-pool/4.4_E-MobilityNSR_Recharging_infrastructure_
standardization.pdf
16 http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/4/federallyfunded-car-charging-stations-little-used

Šis plaši izplatītais mīts ir galvenais ETL izplatības
kavēklis, un tā ietekme var tikt samazināta,
pragmatiski izvietojot ETL uzlādes stacijas.
Saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2015. gada augustā
internetā publicēto informāciju 18 paredzēts paplašināt
elektrouzlādes staciju tīklu, visā Latvijā izbūvējot
235 uzlādes stacijas. Nacionālā uzlādes tīkla izveidei
paredzēti 8,34 miljoni EUR, no tiem 7,09 miljoni EUR
paredzēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda,
savukārt 1,25 miljoni EUR – no valsts budžeta.
Latvijā paredzēts ieviest divu līmeņu uzlādes
infrastruktūru. Pirmā līmeņa – nacionālā infrastruktūra
attieksies uz TEN-T jeb “lielajiem” ceļiem, uz kuriem
paredzēts izbūvēt 60 uzlādes stacijas. Attālums
starp šīm uzlādes stacijām nebūs lielāks par 30
km. Savukārt otrā līmeņa infrastruktūra attieksies
uz TEN-T ceļus savienojošajiem reģionālajiem
autoceļiem, uz kuriem paredzēts izbūvēt 175 uzlādes
stacijas, un attālums starp tām būs līdz 50 km. Uz
šiem ceļiem paredzēts izbūvēt vienu uzlādes staciju
uz katriem 1000 iedzīvotājiem apdzīvotās vietās,
kurās iedzīvotāju skaits ir virs 5000. Nacionālā līmeņa
posmu paredzēts īstenot līdz 2020. gada beigām,
savukārt otrā līmeņa infrastruktūru – līdz 2022. gada
31. augustam.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

2.1

tālākai e-mobilitātes attīstībai ir nepieciešama lielāka
transportlīdzekļu autonomija (nobraukums ar vienu
uzlādi) 17.
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2015. gada vasarā Latvijā jau pieejamas vismaz 27 ETL
uzlādes stacijas, kas atrodas Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā,
Jelgavas novadā, Ogrē, Gulbenē, Siguldā, Talsu novadā
un Tērvetes novadā (tabula 2.2.).
ETL uzlādes staciju karte ir pieejama AS “Latvenergo”
mājaslapā 19. Kartes saturu nodrošina biedrība
“Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” (BIMAB),
analoģiskus datus nosūtot navigācijas uzņēmumam
TomTom, tālākai izvietošanai ETL borta navigācijas
ierīcēs. Kartē ir iekļautas uzlādes stacijas, kuru
īpašnieki vai apsaimniekotāji ar BIMAB ir noslēguši
līgumu par uzlādes stacijas darbības atbilstību
uzdotajiem datiem, paziņošanu par izmaiņām, kā
arī informēšanu par trešo pušu pretenzijām. Līdz ar
to tajā nav iekļautas visas reāli darbojošās uzlādes
stacijas, kā arī būtu vēlams pievienot informāciju par
katras stacijas uzlādes jaudu.
17 “Goodbye, range anxiety? Electric vehicles may be more useful
than previously thought”,
http://phys.org/news/2015-03-goodbye-range-anxiety-electricvehicles.html
18 http://www.e-transports.org/index.php/pasakumi (skatīts 2015.
gada 13. augustā)
19 http://www.latvenergo.lv/lat/iepirkumi_konkursi_
piedavajumi/e_transporta_uzlades_punktu_karte

E-AUTO

Pastāv tendence arī privātajā uzlādē atteikties no
vienkāršajiem 1. tipa savienotājiem, pārejot uz t.s.
“viedo” uzlādi, kas nodrošina uzlādes veikšanu
diennakts laikā, kad tīkla noslodze un elektroenerģijas
cena ir viszemākā. Šobrīd lielākā daļa tirgū pieejamo
2. tipa mājas lādētāju spēj nodrošināt 3,6 kW vai 7,2
kW uzlādi, bet daži trīsfāžu lādētāji – pat līdz 22 kW,
bet tādu joprojām ir salīdzinoši maz, un parasti to
izmantošanai nepieciešams veikt strāvas pieslēguma
modernizāciju.

Tabula 2.2. ETL uzlādes stacijas Latvijā*
Pašvaldība
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Adrese

Pieslēguma vietu skaits

Savienotāja tips

Uzlādes
jauda

Rīga

Krasta iela 46 (t/c Mols)

4

2. tips

22 kW

Rīga

Maskavas iela 357 (t/c Dole)

2

2. tips

22 kW

Rīga

Brīvības gatve 372 (t/c Alfa)

4

2. tips

22 kW

Rīga

Bauskas iela 86 (CSDD)

1

Combo 2, CHAdeMO, 2.tips

50 kW

Rīga

S.Eizenšteina iela 6 (Motormuzejs)

1

Combo 2, CHAdeMO, 2.tips

50 kW

Rīga

Ganību dambis 19A (SIA Euro Balt Ship Supply)

1

Combo 2, CHAdeMO

50 kW

Rīga

Eksporta iela 3a (Pasažieru osta)

1

CEE 7 (Schuko) **

2 kW

Rīga

Stacijas laukums 4 (t/c Origo)

10

CEE 7 (Schuko)

2 kW

Rīga

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 8 ( Jēkaba
Arkāde)

10

CEE 7 (Schuko)

Rīga

Elizabetes iela 55 (Radisson Blu Hotel Latvija)

5

CEE 7 (Schuko)

2 kW

Rīga

Elizabetes iela 73 (Radisson Blu Elizabete Hotel)

1

CEE 7 (Schuko)

2 kW

Rīga

Baznīcas iela 20/22

2

CEE 7 (Schuko)

2 kW

Rīga

Dzirnavu iela 67 (t/c Galleria Riga)

2

CEE 7 (Schuko)

2 kW

Rīga

Lielgabala iela 4

2

CEE 7 (Schuko)

2 kW

Rīga

Dārzciema iela 60E

5 (tikai e-velo)

CEE 7 (Schuko)

2 kW

Rīga

Vaiņodes iela 1 (LVM klientiem)

2

2. tips

22 kW

Jūrmala

Lielupe, 36. līnija (restorāna “36. līnija” klientiem)

2

2. tips

11 kW

Jūrmala

Jomas iela 4 (Latvenergo EEC)

3

CEE 7 (Schuko)

2 kW

Jelgava

J.Čakstes bulvāris 5

4 (3 e-velo, 1 e-auto)

CEE 7 (Schuko)

2 kW

Jelgava

Skautu iela 2

3

CEE 7 (Schuko)

2 kW

Jelgavas
novads

Jaunsvirlaukas pagasts, Staļģene (kafejnīca
“Zemnieka cienasts”)

1

CEE 7 (Schuko)

Ogre

Brīvības iela 15

1

Combo 2, CHAdeMO

50 kW

Gulbene

Brīvības iela 66

1

Combo 2, CHAdeMO

50 kW

Gulbene

Brīvības iela 66

1

2. tips

3,3 kW

Sigulda

Stacijas laukums

2

2. tips

22 kW

Talsu novads Ģibuļu pagasts, “Dumbri”

2

2. tips

22 kW

Tērvetes
novads

2

2. tips

22 kW

Tērvetes pagasts, “Tērvetes sils”

* Rokasgrāmatas autoru veikts apkopojums
** CEE 7 (Schuko) savienotāja tips ir vienkārša sadzīves rozete

2 kW

2 kW

Attēls 2.1. Uzlādes punkts ar Schuko elektrības rozeti
EuroPark autostāvvietā Rīgā, Stacijas laukumā 4 20

Ir virkne apstākļu, kas jāņem vērā, izvēloties uzlādes
stacijas atrašanās vietu, tie ir aprakstīti turpmākajās
nodaļās.

2.1.1

Vispārējie apsvērumi – pieslēguma
punkts un būvdarbi

Pirmais apsvērums ir atrast vietu, kur ETL vadītājiem
būtu iemesls apstāties. Tas nebūt nenozīmē, ka uzlādes
stacijām būtu jāatrodas tikai lielas transporta plūsmas
zonās. Ideālas atrašanās vietas ir pie sabiedriskajām
ēkām – tirdzniecības centriem, supermārketiem, mājas
un dārza preču veikaliem, sporta centriem, viesnīcām,
ēdināšanas iestādēm, t.i., vietas, kur novērojama
intensīva apmeklētāju plūsma.

Šobrīd pieejamo maiņstrāvas uzlādes staciju jauda ir
robežās no 7,2 kW (ar iespēju ierobežot to līdz 3,6 kW)
līdz 43 kW. Vispārējais princips būtu uzstādīt ātrāko
(jaudīgāko) ETL uzlādes staciju, kuras energoapgādi
iespējams nodrošināt ar esošo pieejamo jaudu.
Dažos gadījumos varētu būt lietderīgi izvēlēties 22
kW uzlādes staciju ar iespēju vienlaikus veikt divu ETL
uzlādi, nevis 43 kW staciju vienam lietotājam. Tomēr
tas, visticamāk, būs izdevīgi tikai pilsētas centrā, kur
ieguvums no iespējas vienlaikus uzlādēt divus ETL
ir lielāks nekā no iespējas vienu transportlīdzekli
uzlādēt ātrāk.
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Papildus ideālam uzlādes stacijas novietojumam un
elektroenerģijas pieslēguma pieejamībai uzmanība
jāpievērš arī iespējamām uzstādīšanas problēmām
saistībā ar būvdarbu veikšanu, attālumam un
apstākļiem, lai izbūvētu kabeli līdz tīkla pieslēguma
punktam. Orientējošās izmaksas, ieskaitot uzstādīšanu,
22 kW uzlādes stacijai ir aptuveni 3500–6000 EUR, bet
43 kW uzlādes stacijai – aptuveni 5000–7000 EUR 21. Šīs
izmaksas attiecas uz vienkāršākajiem uzstādīšanas
gadījumiem, kad strāvas pieslēguma punkts ir tuvu un
viegli pieejams, ļaujot veikt uzstādīšanu vienas dienas
laikā. Sarežģītākos gadījumos tas var prasīt vairākas
dienas, un izmaksas var būtiski pieaugt, piemēram, ja
nepieciešama garāka kabeļa trase, jo īpaši, ja kabelim
jāšķērso maģistrālās ielas.
Uzlādes stacijas izmaksas būtiski ietekmē arī tās
komplektācija (izmantojamā norēķinu sistēma,
displejs un citas komponentes).
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Kad iespējamā uzlādes stacijas atrašanās vieta ir
identificēta, nākamais solis ir noskaidrot šajā vietā
pieejamo elektroenerģijas jaudu, lai saprastu, kādas
jaudas uzlādes stacija var tikt uzstādīta bez papildu
transformatora izbūves. Piemēram, dažās vietās
Vecrīgā varētu būt pieejami tikai 3,6 kW (16 A
vienfāzes strāva), un tādā gadījumā 7,2 kW uzlādes
stacija būtu jāuzstāda ar jaudas ierobežojumu 3,6
kW. Šāda salīdzinoši neliela jauda nespēs nodrošināt
iespējami ātru uzlādi visiem ETL, bet tomēr var tikt
lietderīgi izmantota to transportlīdzekļu uzlādei, kuri
nevar tikt uzlādēti ar augstāku ieejas jaudu. Piemēram,
Opel Ampera vai Volkswagen e-Up vadītājiem nebūtu
nekādu ieguvumu no maiņstrāvas uzlādes stacijas

Tātad svarīgākais ir vispirms izvēlēties uzlādes
stacijas novietojumu un tikai tad – šajā vietā
uzstādāmās uzlādes stacijas tipu atkarībā no
pieejamās elektroenerģijas jaudas.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

ar jaudu virs 3,6 kW, jo tā ir šajos transportlīdzekļos
iebūvēto uzlādes iekārtu maksimāli pieļaujamā jauda.
Turpretī Renault Zoe vai Mercedes Benz Sprinter
vadītāji spētu efektīvi izmantot arī 43 kW uzlādes
stacijas. Tāpēc ETL uzlādes stacijām nav iespējams
atrast vienu ideālo risinājumu, bet pastāv daudz
dažādu risinājumu, kas savstarpēji mijiedarbojas un
apmierina dažādu ETL vadītāju vajadzības. Informācijai
par visu publiski pieejamo ETL uzlādes staciju tipu un
jaudu būtu jābūt atrodamai uzlādes punktu vadības
sistēmas (UPVS) operatora tīmekļa vietnē, kā arī
pieejamai citās, piemēram, satelītu navigācijas ierīcēs.

20 Avots: Rokasgrāmatas autori

21 EV Charging Station Infrastructure Costs, http://cleantechnica.
com/2014/05/03/ev-charging-station-infrastructure-costs/

2.1.2

Gājēju drošība

Viens no jautājumiem, kas jāatrisina, plānojot
ETL uzlādes staciju izvietojumu, ir gājēju drošības
garantēšana, jo īpaši intensīvas satiksmes zonās ar
ierobežotu platību. Viens no veidiem, kā risināt šo
jautājumu vietās, kur apdraudējums garāmgājējiem
tiek uzskatīts par būtisku, ir atļaut izmantot tikai labi
pamanāmus spirālē satītus kabeļus. Šādus kabeļus
var izmantot tikai vienfāzes zemas jaudas uzlādei,
tāpēc tas jāņem vērā, plānojot stacijas novietojumu.
Ja uzlādes stacija jāuzstāda intensīvas gājēju
satiksmes zonā, ieteicams izmantot tikai satītam
kabelim piemērojamus parametrus un uzlādes staciju
attiecīgi skaidri marķēt. Problēmas varētu radīt šo
prasību izpildes kontrole, ja vien nav pieņemti attiecīgi
pašvaldības noteikumi. Tomēr izglītojoši pasākumi un
ETL vadītāju godaprāts varētu nodrošināt šo prasību
izpildi arī bez īpašu noteikumu pieņemšanas. Nomas
ETL un koplietošanas elektromobiļu operatoriem būtu
jānodrošina spirālē satīti kabeļi izmantošanai bīstamās
vietās. Attēlā 2.2. redzami ETL, kas pieslēgti uzlādei ar
spirālē satītiem kabeļiem.
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2.1.3

Publiskās vai daļēji publiskās uzlādes
stacijas

Elektromobilitātes attīstībai nepieciešama gan
publiskā, gan privātā sektora iesaiste. Veiksmīgu
nozares attīstību Eiropā veicina pašvaldības un
valsts pārvaldes iestādes, jo pašreizējā nozares
attīstības posmā privāto investīciju atmaksāšanās
ir problemātiska. Tomēr ir iespējama privātā un
publiskā sektora kopdarbība, izveidojot investīciju
programmas ar daļēju publisko (ES, valsts vai
pašvaldību) līdzfinansējumu. Privātās un publiskās
partnerības pieeja veiksmīgi darbojas Lielbritānijā,
Dānijā, Norvēģijā un Nīderlandē. Šo pozitīvo pieredzi
iespējams izmantot, lai līdzīgas programmas izveidotu
arī Latvijā.

Papildus pašvaldību finansētām ETL uzlādes stacijām
lielveikali ir pirmie, kas ir atbalstījuši šo ideju. Daudzos
gadījumos lielveikali nodrošina elektroenerģiju ETL
uzlādei par brīvu, lai piesaistītu klientus saviem
uzņēmumiem. Bezmaksas uzlāde bieži tiek nodrošināta
ar vismazāko jaudu – 3,6 kW. Tomēr daži lielveikali,
piemēram, Lidl Beļģijā apņēmušies nodrošināt 22 kW
uzlādi bez maksas līdz 2017. gadam, iegūstot to no
saules enerģijas paneļiem uz veikalu jumtiem 23. Lidl
fiksē, kāda daļa no kopā saražotā enerģijas daudzuma
tiek patērēta ETL uzlādei. Ir novērojama skaidra virzība

Attēls 2.2. Spirālē satītu kabeļu izmantošana ETL uzlādei Potsdamas laukumā Berlīnē 22

22 Avots: en.wikipedia.org

23 Kelly Mermuys, Lidl Belgium: Sun charging and -shopping
@ Lidl, http://ev-observatory.eu/european-electromobilityobservatory-2nd-workshop-24-june-2013/

Tā kā pašlaik uzlādes staciju biznesa modelis pasaulē
vēl tikai veidojas, daļēji publiskās ETL uzlādes stacijas 25
mārketinga un attieksmes paušanas nolūkā demonstrē
savu “zaļo” domāšanu. Iespējams, arī pašvaldības
sekos šim piemēram, uzstādot ar saules baterijām vai
vēja ģeneratoriem darbināmas ETL uzlādes stacijas,
lai savā teritorijā veicinātu ilgtspējīgas vides modeli.
Ar saules baterijām darbināma ETL uzlādes stacija
redzama 2.3. attēlā.

lielveikalu, nevis uz tuvāko pašvaldības uzlādes
staciju, kas dažos gadījumos ir tikai dažu simtu metru
attālumā.
Jēdziens “ETL dzīvesveids” nozīmē pieslēgties uzlādei
ik reizi, kad automašīna apstājas, nevis apstāties,
lai pieslēgtu kabeli. Tāpēc daļēji publiskās uzlādes
stacijas ir nozīmīga uzlādes staciju infrastruktūras
kopuma daļa. Kā jau minēts, daļēji publisko uzlādes
staciju tīkla attīstībā izšķiroša nozīme ir publiskai un
privātai partnerībai.
100% valsts finansēts ETL uzlādes staciju tīkls
neļautu piesaistīt privāto finansējumu. Tāpēc ir svarīgi
izveidot ilgtermiņa valsts programmu ar publisku
informāciju par izmaksām, tostarp elektroenerģijas
cenu, tīkla pakalpojumiem un e-mobilitātes operatora
izmaksām. Šai programmai būtu jāpievieno arī ETL
atbalsta pasākumu plāns, lai privātajiem investoriem
būtu pilnīga skaidrība par iniciatīvām, kas veicinās
e-mobilitātes attīstību turpmākajos gados. Labs
piemērs šādai programmai ir Vācija, kas paziņojusi
par plāniem sasniegt 1 miljonu ETL līdz 2020. gadam
un publiskojusi e-mobilitātes atbalsta programmu,
kas tiks realizēta līdz 2030. gada 30. jūnijam 27. Tas
rada stabilu un prognozējamu vidi, kurā potenciālie
privātā sektora investori var aprēķināt paredzamos
ieguvumus laika periodā līdz 15 gadiem, kas ir ETL
uzlādes stacijas maksimālais ekspluatācijas laiks.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

uz ETL uzlādei izmantotās elektroenerģijas ražošanu
uz vietas, izmantojot atjaunojamos energoresursus.
Galvenokārt tie ir privātie uzņēmumi, kas nodrošina
daļēji publiskās ETL uzlādes stacijas ar enerģiju, kas
iegūta mikroģenerācijas procesā. Arī, piemēram,
Kalifornijā 39% ETL īpašnieku uz jumtiem ir uzstādījuši
saules enerģijas paneļus un vēl 17% plāno tos uzstādīt
nākamā gada laikā 24.
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Daļēji publiskās ETL uzlādes stacijas nemazina
nepieciešamību pēc pašvaldību iesaistes ielu malās
izvietoto uzlādes staciju izveidē. Pašvaldību un daļēji
publiskās uzlādes stacijas papildina viena otru, nevis
savstarpēji konkurē. No vienas puses, pašvaldību ETL
uzlādes stacijas kalpo tam pašam mērķim, kādam
daļēji publiskās stacijas, tikai ir citur izvietotas.

Daļēji publiskās uzlādes stacijas ir īpaši svarīgas,
lai ar ETL palīdzību veicinātu tūrisma objektu un
viesnīcu attīstību. Tās arī dod iespēju autovadītājiem,
piemēram, braukt uzlādēties tieši uz konkrētu
24 39% of California EV Owners Have Solar Panels, http://
evobsession.com/39-of-california-ev-owners-have-solar-panels/
25 Par daļēji publiskām tiek uzskatītas uzlādes stacijas, kas
atrodas uz privātās zemes, bet ir publiski pieejamas automašīnu
novietošanai, dažreiz uz ierobežotu laiku.
26 Avots: ChargePoint Services

27 National Electromobility Development Plan – Germany, http://
www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Smarterbusiness/Smart-mobility/national-electromobility-developmentplan.html
28 Amsterdam Roundtables Foundation, McKinsey & Company:
Electric vehicles in Europe: gearing up for a new phase? 2014., 17. lpp.
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Attēls 2.3. Ar saules baterijām darbināma ETL uzlādes
stacija 26

Lai veicinātu sabiedrības aktīvāku pāreju uz ETL,
būtiski ir nodrošināt, lai ETL uzlādes stacijas būtu labi
pamanāmas. Turklāt, Eiropā attīstoties elektromobiļu
koplietošanas
programmām,
nepieciešamas
ielas malās izvietotās uzlādes stacijas, kas ļauj
ETL pieslēgties uzlādei visur, kur ETL apstājas.
Nepieciešamība pēc publiskām uzlādes stacijām
ielu malās ir izteiktāka pašvaldībās, kurās ETL tiek
nodrošinātas bezmaksas autostāvvietas, piemēram,
Parīzē un Amsterdamā. Tas ir tāpēc, ka elektromobiļu
koplietošanas operatori, piemēram, Bolloré Autolib
un Daimler Car2Go neuzsāk darbību pilsētās, kur ETL
netiek nodrošināti ar bezmaksas autostāvvietām 28.

Tātad ielu malās izvietotās pašvaldību uzlādes stacijas
un daļēji publiskās privāto uzņēmumu atbalstītās ETL
uzlādes stacijas ir vienlīdz nozīmīgas.

2.1.4 ETL uzlādes zonu izmantošana un
ierobežojumi
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Izplatīta problēma visās Eiropas pilsētās ir tā, ka
iekšdedzes dzinēja transportlīdzekļi auto stāvvietās
bieži aizņem ETL paredzētās zonas. Attiecīgu
noteikumu pieņemšana ir prasījusi ilgu laiku, taču
vairākās valstīs iekšdedzes dzinēja transportlīdzekļa
novietošana ETL paredzētajā zonā var tikt uzskatīta
par pārkāpumu. Tomēr šo noteikumu izpildes kontrole
joprojām ir apgrūtināta un fragmentāra. Viena no
problēmām ir tā, ka policija ne vienmēr viegli spēj
atšķirt ETL no iekšdedzes dzinēja transportlīdzekļiem
un dažādām starpposma modifikācijām, tostarp
plug-in hibrīdiem un transportlīdzekļiem, kas spēj
darboties gan no elektrības, gan fosilās degvielas.
Dažās pilsētās ir pieņemti noteikumi, kas ļauj ETL
zonas izmantot tikai akumulatora ETL (angļu val.
BEV - battery electric vehicles). Tomēr šī pieeja var
tikt uzskatīta par diskriminējošu attiecībā pret PHEV
(angļu val. plug-in hybrid electric vehicle) vai EREV
(angļu val. extended range electric vehicle) veida
transportlīdzekļiem 29.
E-mobilitātes attīstības sākuma posmā, lai veicinātu
plašāku pāreju uz ETL, nepieciešams nodrošināt pēc
iespējas lielāku atbalstu. Vērojot ETL uzlādes staciju
izmantošanas pieredzi citās valstīs, ir skaidrs, ka labāk
ir uzstādīt vairāk ETL uzlādes staciju nekā sākotnēji
tiek pieprasītas, nevis ierobežot iespējas veikt uzlādi.

Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc ETL
uzlādes, Sainsbury’s lielveikals Bektonā (rajons
Londonas austrumos) ir palielinājis ETL uzlādes
punktu skaitu līdz 20. Lielveikala stāvlaukumā
uzstādītas 10 PodPoint 3,6 kW lēnās uzlādes
stacijas ar divām pieslēguma vietām katrā stacijā.
Apmeklējot stāvlaukumu 2015. gada augustā
(attēls 2.4.), rokasgrāmatas autori novēroja, ka
uzlādes vietās nav izvietotas nekādas norādes
par aizliegumu novietot iekšdedzes dzinēja
automašīnas. Tāpēc apmēram pusi no ETL uzlādei
paredzētajām
stāvvietām
bija
aizņēmušas
iekšdedzes dzinēja automašīnas. Šis piemērs
parāda, cik svarīgi ir ne tikai uzstādīt uzlādes
stacijas, bet arī pareizi organizēt to izmantošanu 30.

Attēls 2.4. ETL uzlādes punkti pie Sainsbury’s
lielveikala Bektonā 31

Progresīvāka un pareizāka pieeja ETL zonu
izmantošanai vērojama Barselonā, kur jebkura tipa
ETL, tostarp uzlādējamie hibrīdauto (PHEV), var
izmantot ETL uzlādes zonu tik ilgi, kamēr tiek veikta
uzlāde. Tas varētu būt labs risinājums, bet var tikt
izmantots ļaunprātīgi, paliekot stāvvietā arī pēc
tam, kad akumulators ir jau pilnībā uzlādēts. Viens
no iespējamiem risinājumiem ir izmantots Igaunijā,
kur strāva tiek atslēgta pēc četru stundu uzlādes.
Šajā gadījumā transportlīdzeklim jāatbrīvo uzlādes
zona noteiktā laika periodā pēc uzlādes beigām,
piemēram, 30 minūšu laikā. Tātad saskaņā ar šo
kārtību maksimālais laiks, kad ETL var atrasties
uzlādes zonā, ir 4,5 stundas. Viedtālruņi ļauj ETL
vadītājiem sekot uzlādes statusam reālajā laikā
un/vai saņemt īsziņu, kad uzlāde ir pabeigta.

29 https://transportevolved.com/2015/02/03/plug-cars-hit-roadsinconsiderate-use-public-charging-provision-rise/

Pilsētās, kur uzlādes laikā ETL var izmantot bezmaksas
autostāvvietas, ir pamatoti prasīt, lai ETL, kas ir
uzlādēti, noteiktā laika periodā atstātu uzlādes zonu.
Informāciju par pārkāpējiem (gan ETL, gan iekšdedzes
dzinēju) var nodrošināt, sasaistot stāvvietas ārējos
sensorus ar ETL uzlādes staciju un nosūtot ziņojumu
e-mobilitātes tīkla vadības centram. Šī informācija
var pēc tam tikt nodota autostāvvietu kontroles
dienestam, lai sodītu pārkāpējus.

30 https://www.zap-map.com/pts/0y1d9qu/, skatīts
04.12.2015

31 Avots: Rokasgrāmatas autori

2.2

Uzlādes staciju tipi, savienotāju
standarti un cita tehniskā
informācija

Kad 2006. gadā tika izveidotas pirmās ETL uzlādes
stacijas, tehnisko standartu vēl nebija, tāpēc uzlādes
staciju ražotāji vadījās pēc savas izpratnes par to,
kādiem tiem jābūt. Līdz 2009. gadam bija izveidi trīs
konkurējoši savienotāju standarti:
1)

SAE J1772 tipa (t.s. Yazaki) savienotāji, kurus
galvenokārt izmanto Ziemeļamerikā (1. tipa
savienotāji);

2) t.s. Mennekes tipa savienotāji, kurus atbalstīja
Vācija (2. tipa savienotāji, izmanto elektronisko
aizslēgu);
3) t.s. Scame tipa savienotāji, kurus atbalstīja
Francija un Itālija (3. tipa savienotāji, izmanto
mehānisko aizslēgu).

1. tipa savienotāji

Direktīva 2014/94/ES par alternatīvo degvielu
infrastruktūras ieviešanu nosaka, ka visām
maiņstrāvas uzlādes stacijām jānodrošina 2. tipa
savienotājs (Mennekes specifikācija). Nissan un
Mitsubishi savām automašīnām vēl joprojām izmanto
1. tipa savienotājus, iespējams tāpēc, ka 1. tipa
savienotājs ir lētāks nekā 2. tipa savienotājs, jo tas
izmantojams tikai vienfāzes uzlādei līdz 7,2 kW (230V
x 32A).
No 2010. gada zināmu tirgus daļu aizņem arī ātrā
līdzstrāvas uzlāde. Sākotnēji savienotājam nebija
noteikta standarta, bet tad Tokyo Electric Power
Company ar Japānas autoražotāju, galvenokārt Nissan
un Mitsubishi atbalstu izstrādāja protokolu, kas šobrīd
pazīstams kā CHAdeMO. Arī autoražotājs Kia savam
Kia Soul modelim izmanto CHAdeMO standartu.
Direktīvā 2014/94/ES tomēr tika iekļauts cits ātrās
uzlādes protokols, kas pazīstams kā Combo 2 (angļu
val. Combined Combo System), kuru ar kopīgu
paziņojumu atbalstīja BMW, Volkswagen, Daimler
(Mercedes Benz), Audi, Porsche, General Motors, Ford
un Chrysler. Tomēr līdz šim tikai BMW un Volkswagen
ir to ieviesuši, kas liecina, ka tā plašāka izmantošana
un termiņi vēl arvien ir neskaidri.
2. tipa savienotājs ir Eiropā pieņemtais maiņstrāvas
uzlādes savienotāja standarts, un lielākajā daļā ETL
uzlādes staciju tiek izmantota maiņstrāvas uzlāde.

2. tipa savienotāji

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

Šo darbību mērķis ir demonstrēt atbalstu ETL
vadītājiem, nodrošinot ETL uzlādes zonu aizsardzību,
kas nepieciešama, lai ETL netraucēti varētu veikt uzlādi.
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3. tipa savienotāji

Attēls 2.6. CHAdeMO un Combo 2 līdzstrāvas savienotāji 33

32 Avots: http://charge.yazaki-group.com; www.mennekes.de; www.scame.com
33 Avots: blixtgordon.wordpress.com
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Attēls 2.5. Maiņstrāvas savienotāju tipi 32

2.2.1 Tehniskie standarti un adapteri
Pašlaik, kad ETL tirgus ir sasniedzis zināmu
briedumu, ir iespējams iegādāties gandrīz jebkura
veida nepieciešamos savienojošos kabeļus un
adapterus. Ņemot vērā, ka Eiropas maiņstrāvas
uzlādes standarts ir 2. tipa savienotājs, bet Japānas
ETL nozare izmanto 1. tipa savienotāju, nepieciešams
pārejas kabelis. Arī daudziem mājas lādētājiem ir
pievienots kabelis ar 1. tipa savienotāju, kuru var
izmantot Nissan vai Mitsubishi automašīnām, bet
nevar izmantot Daimler, Tesla, Volkswagen, BMW,
Renault un daudzām citām. Šobrīd novērojama
tendence ETL lietotājiem vest līdzi un izmantot savus
kabeļus, lai nodrošinātu, ka jebkura veida auto var
pieslēgt ETL uzlādes stacijai.
Eiropas Komisija ir noteikusi, ka līdz 2018. gada beigām
visām publiski pieejamām ETL uzlādes stacijām, kas
izmanto Scame (3. tipa) savienotājus, tie jānomaina
uz Mennekes (2. tipa) savienotājiem. Tas atvieglos
pārvietošanos Eiropā, jo nebūs nepieciešams vest līdzi
vairākus kabeļus, kas katrs maksā vairākus simtus EUR 34.
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Visi Eiropas autoražotāji šobrīd ievēro Eiropas standartus,
kas attiecībā uz 2. tipa savienotājiem atbalsta trīs fāžu
uzlādi. Japānas ražotāji vēl joprojām izmanto 1. tipa
savienotājus, kas atbalsta tikai vienfāzes uzlādi. BEV
automobiļiem ir novērojama lēna, bet noteikta pāreja
uz trīsfāžu uzlādi, turpretī lielākā daļa PHEV automobiļu
atbalsta tikai vienfāzes uzlādi, bet, izmantojot 2. tipa
savienotāju (kas atbalsta trīsfāžu uzlādi).
Dažādu ETL modeļu nodrošinātie uzlādes režīmi un
izmantojamie savienotāju veidi redzami 1. pielikumā.

2.2.2 Maiņstrāva vai līdzstrāva
Maiņstrāvas uzlāde ir piemērota visiem ETL, savukārt
līdzstrāvas uzlāde tiek izmantota kā alternatīva
nelielai ETL daļai (skatīt 1. pielikumu).
Gan maiņstrāvai, gan līdzstrāvai ir pieejama gan lēnā
(parastā), gan ātrā uzlāde. ES direktīva par alternatīvo
degvielu infrastruktūras ieviešanu nosaka, ka lēnās
(parastas jaudas) uzlādes punkts ir ar jaudu līdz 22
kW, bet ātrās (lieljaudas) uzlādes punkts – virs 22
kW 35. Ņemot vērā elektroenerģijas piegādes veidu
Eiropā, reāli ātrā uzlāde notiek pie 43 kW maiņstrāvas,
50 kW, 100 kW un 120 kW līdzstrāvas. Savukārt lēnā
uzlāde notiek pie jaudas 3,6 kW līdz 7,2 kW, 11 kW un
22 kW. Izņemot īpašus gadījumus, ieteicams vienmēr
izmantot lēno uzlādi, jo ar to ETL akumulatora darba
34 http://evconnectors.com/electric-vehicle-chargers-andaccessories/Type-2-Electric-Vehicle-Charging-Cables-and-Sockets
35 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/94/ES par
alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu

mūžs būs garāks. Lēno uzlādi ieteicams izmantot arī
nelielai papildu uzlādei, dodot priekšroku nepilnai
izlādei, nevis pilnam izlādes–uzlādes ciklam.
Ņemot vērā to, ka vairumā Eiropas valstu lielākā daļa
esošo publisko uzlādes staciju ir maiņstrāvas (gandrīz
visās notiek lēnā uzlāde) un tikai salīdzinoši nedaudzas
ir līdzstrāvas (gandrīz visās notiek ātrā uzlāde), ir
iespējams izvairīties no priekšlaicīga akumulatora
jaudas zuduma. Maiņstrāvas un līdzstrāvas uzlāde savā
starpā nekonkurē, bet drīzāk papildina viena otru. Ātro
līdzstrāvas uzlādi ieteicams izmantot tikai gadījumos,
kad tas nepieciešams laika ierobežojuma dēļ tālāku
pārbraucienu veikšanai. Ja tiek izmantota ātrā uzlāde,
vēlams veikt uzlādi ne vairāk kā līdz 80% pie 50 kW
jaudas un līdz 60% pie 100 kW vai 120 kW jaudas.
Maiņstrāvas uzlāde pārskatāmā nākotnē nepārsniegs
43 kW jaudu, savukārt līdzstrāvas uzlādes jauda
jau šobrīd svārstās starp 50 kW un 100 kW, un tiek
prognozēts, ka jau tuvākajā nākotnē tā pārsniegs
100 kW. Šobrīd Kia Soul jau atbalsta 100 kW
līdzstrāvas uzlādi, līdz ar to sasniedzot nobraukumu
ar vienu uzlādi, kas atpaliek tikai no Tesla Model S
36
. Ja ātrā vai ļoti ātrā uzlāde tiek izmantota ļoti reti
(mazāk nekā 2% gadījumu), tai nevajadzētu radīt
ievērojamu akumulatora jaudas zudumu paredzamajā
transportlīdzekļa ekspluatācijas periodā.
Lielākā atšķirība starp maiņstrāvas un līdzstrāvas uzlādi
ir iekārtu kapitāla izmaksas. Ātrā 50 kW līdzstrāvas
uzlādes stacija ir vidēji astoņas reizes dārgāka nekā ātrā
43 kW maiņstrāvas stacija. Tajā pašā laikā līdzstrāvas
uzlādes stacijas izmantošanas iespējas ir ierobežotas,
ņemot vērā ierobežoto ETL modeļu skaitu, kurus ar to
var uzlādēt. No ekonomiskā viedokļa ātrās līdzstrāvas
uzlādes stacijas nevar atpelnīties bez subsīdijām.
Tātad praktiski visas ātrās uzlādes stacijas tiek
atbalstītas no Eiropas Komisijas līdzekļiem – finanšu
programmām, piemēram, CEF (angļu val. Connecting
Europe Facility) 37, kā arī saņemot līdzfinansējumu no
autobūves uzņēmumiem. Ir skaidrs, ka bez finansiālā
atbalsta līdzstrāvas atrās uzlādes stacijas to dzīves
laikā nespēs atmaksāties, bet, neskatoties uz to,
tās uzskatāmas par nozīmīgu papildinājumu kopējā
uzlādes infrastruktūras tīklā, lai mazinātu ETL vadītāju
bažas nokļūt grūtā situācijā, tādējādi novēršot vienu
no šķēršļiem masveida pārejai uz ETL.
Ātrajos līdzstrāvas lādētājos tiek izmantota arī dārga
un sarežģīta jaudas elektronika, kas visā produkta
dzīves laikā var vairāk nekā dubultot iekārtu kapitāla
izmaksas. Maiņstrāvas uzlādes stacijas turpretī ir
36 http://longtailpipe.com/2015/04/06/kia-soul-ev-with-93mile-range-100-kw-chademo-second-only-to-model-s-in-drivingautonomy/
37 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europefacility

2.2.3 Nākotnes attīstības perspektīvas
Jau šobrīd ir sākusies pāreja uz lielākas jaudas ETL
uzlādi. Nissan Leaf sākotnējās 3,3 kW uzlādes vietā
tagad nodrošina 6,6 kW, līdz ar to samazinot uzlādei
nepieciešamo laiku. Jau paziņots, ka Volkswagen e-Up,
kuru šobrīd var uzlādēt ar 3,6 kW jaudu, nākamajai
modifikācijai būs izmantojama 7,2 kW uzlāde, kas
nozīmē, ka uzlādes laiks tiks samazināts no 5 stundām
līdz 2,5 stundām, ja netiks mainīta akumulatora
kapacitāte 38. Arī Renault nākamajai Renault Kangoo ZE
versijai uzlādes jauda varētu pieaugt no 3,6 kW līdz 7,2
kW, taču līdz ar šīm izmaiņām notiks pāreja arī uz lielāku
akumulatoru. Nozares eksperti uzskata, ka uzlādes
jaudas pieaugums turpināsies nākamo divu gadu laikā,
bet pēc tam aptuveni no 2017. līdz 2020. gadam visdrīzāk
notiks plašāka pāreja uz trīsfāzu maiņstrāvas uzlādes
izmantošanu, jo īpaši BEV modeļos, jo PHEV automašīnās
tiek izmantoti mazākas kapacitātes akumulatori.

Bezvadu induktīvā uzlāde ir jau labi pārbaudīta
tehnoloģija un pašlaik tiek izmēģināta Zviedrijā
pašvaldību projektos, izmantojot Evatran ražotos
papildus uzstādītos bezvadu lādētājus.

Šīs tehnoloģijas plašāku izmantošanu autorūpniecībā
kavē tas, ka nav apstiprinātas darba frekvences un
fizikālo raksturlielumu standarti, tomēr sagaidāms, ka
šie jautājumi tiks atrisināti tuvāko divu gadu laikā un
no 2017. gada dažādiem ETL modeļiem tiks piedāvāts
rūpnieciski uzstādīt bezvadu uzlādes iekārtas. Laika
periodā no 2017. līdz 2020. gadam būs nepieciešamas
papildu investīcijas bezvadu uzlādes infrastruktūrā,
taču bezvadu uzlāde apvienojumā ar vadu uzlādes
iekārtām nodrošinās ideālu risinājumu pašvaldības
ielu uzlādes tīklam. Bezvadu uzlāde sniegs arī būtiskas
priekšrocības ekstremālos klimatiskajos apstākļos,
neliekot vadītājiem izkāpt no automašīnas aukstumā,
lai pieslēgtu uzlādes kabeli 40.

Attēls 2.7. Nissan Leaf Plugless 3,3 kW bezvadu uzlādes iekārta 41
39 http://new.abb.com/smartcities/transport/electric-buses/flashcharging
40 http://electricvehicle.ieee.org/2014/06/26/overview-wirelesscharging-electrified-vehicles-basic-principles-challenges/
38 http://www.electricecocars.com/2015-volkswagen-e-up/

41 Avots: www.pluglesspower.com

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

Direktīva 2014/94/ES Eiropas Savienībā nosaka vienu
līdzstrāvas uzlādes standartu – Combo 2. Direktīvā
nav iekļauta prasība pārveidot vai demontēt esošās
CHAdeMO uzlādes iekārtas, bet katrai uzlādes
stacijai, kas tiks izveidota vai atjaunota sākot no 2017.
gada 18. novembra, būs jānodrošina vismaz viens
savienotājs, kas atbilst Direktīvas apstiprinātajam
standartam – Combo 2 (līdzstrāvai) vai 2. tipa
savienotājam (maiņstrāvai).

Līdzīgā periodā līdzstrāvas uzlādes jauda pieaugs līdz
100 kW un vairāk, lai nodrošinātu ātru uzlādi ārkārtas
gadījumiem, kas ļaus uzlādēt ETL jau aptuveni 15
minūšu laikā. Šobrīd elektrotehnikas uzņēmums ABB
jau izmēģina 400 kW uzlādi, kas tiek dēvēta arī par
“zibensuzlādi” (angļu val. flash charging), tomēr šobrīd
tā paredzēta tikai lielajiem elektriskajiem autobusiem
39
. Kaut gan tiek diskutēts arī par iespēju nākotnē 5
minūšu laikā veikt pasažieru ETL “zibensuzlādi”, tā
varētu tikt realizēta tikai tālākā nākotnē.
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salīdzinoši vienkāršas un līdz ar to prasa daudz mazākas
uzturēšanas izmaksas nekā līdzstrāvas iekārtas.
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Ir sagaidāms, ka arī elektriskie taksometri varēs
izmantot daļēji dinamisko bezvadu uzlādes tehnoloģiju,
kas nozīmē, ka automašīna var saņemt enerģiju, lēnam
pārvietojoties pa taksometru stāvvietas joslu. Ilgtermiņā
ir sagaidāms, ka uz dažiem ceļiem tiks uzstādīta
pilnībā dinamiska bezvadu uzlādes infrastruktūra,
ar kuru transportlīdzekļi varēs tikt uzlādēti, braucot
parastā ātrumā. Šīs tehnoloģijas attīstība, iespējams,
varētu radīt situāciju, kad vispār pazūd nepieciešamība
apstāties, lai uzpildītu degvielu, bet maz ticams, ka tā
tiks plašāk ieviesta ātrāk par 2030. gadu, ņemot vērā
augstās investīciju izmaksas. Starpposma risinājums
varētu būt daļēji dinamiskā uzlāde, kas tiek veikta pie
luksoforiem, kur automašīnas parasti apstājas uz laiku
līdz vienai minūtei.

laiku. Lai gan šobrīd tikai nedaudzi ETL modeļi nodrošina
šādas jaudas uzlādi, paredzams, ka jau tuvākajos gados
tādu būs arvien vairāk.

Ar PHEV un EREV transportlīdzekļiem iespējams
sasniegt ekonomisko izdevīgumu arī pie mazāka
nobraukuma. Tomēr, lai PHEV un EREV automobiļu
izmantošana
kļūtu
ekonomiski
izdevīga,
nepieciešamība pēc visaptveroša ETL uzlādes tīkla ir
vēl lielāka. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu iespēju
pēc iespējas biežāk veikt uzlādi “pie iespējas”. Bez
publiskās uzlādes infrastruktūras pieejamības PHEV
un EREV transportlīdzekļu izmantošana parasti nav
ekonomiski izdevīga.

Akumulatora transportlīdzekļiem (BEV) pamazām
veidojas citāda tendence. Informācija no jauno
automobiļu un akumulatoru ražošanas nozarēm
liecina, ka turpmākajos gados akumulatoru
kapacitāte pieaugs. Pašlaik ETL akumulatora cena
sastāda apmēram pusi no BEV izmaksām, ar ko
izskaidrojama to būtiski augstākā iegādes cena. Tā
kā BEV akumulatoru izmaksas nākotnē pieaugs, maz
ticams, ka BEV iegādes cena izlīdzināsies ar attiecīgā
iekšdedzes dzinēja modeļa cenu ātrāk nekā 2030.
gadā 42. Pašlaik BEV izmantošanas ekonomiskais
izdevīgums ir sasniedzams pie nobraukuma vismaz
25000 km gadā. Tas savukārt ietekmē prasības ETL
uzlādes infrastruktūrai, radot lielāku nepieciešamību
veikt uzlādi “pie iespējas”, kā arī nepieciešamības
gadījumā nodrošināt ātro uzlādi. Tā kā līdzstrāvas
ātrās uzlādes staciju cenas joprojām ir ļoti augstas,
attīstot infrastruktūru, galvenā uzmanība jāpievērš
maiņstrāvas uzlādei ar jaudu līdz 43 kW vai 22 kW
vidēji ātrajai uzlādei atkarībā no pieejamās jaudas un
citiem apstākļiem. Piemēram, Tesla Model S ar 85 kWh
akumulatora kapacitāti standarta 22 kW maiņstrāvas
uzlādes stacijā var tikt pilnībā uzlādēta četrās stundās.

Ja laikā no 2011. līdz 2013. gadam, ņemot vērā
pirmās ETL paaudzes akumulatoru salīdzinoši lielāko
kapacitāti, attālums starp ETL uzlādes stacijām ārpus
pilsētām varēja būt 50 līdz 60 kilometri, šobrīd ETL
uzlādes stacijām būtu jāatrodas ne vairāk kā 25 līdz
30 kilometrus vienai no otras, izvietojot tās visur, kur
autovadītāji mēdz apstāties, piemēram, pie ceļmalas
kafejnīcām, viesnīcām, viesu mājām, kempingiem,
slimnīcām un tūrisma objektiem.
Kad izlemts par ETL uzlādes stacijas atrašanās vietu,
jāizvēlas vispiemērotākais ETL uzlādes stacijas
veids. Parasti stacijas veidu nosaka tas, kāda
elektroenerģija ir pieejama, taču ir daži izņēmumi.
Ja uzlādes stacija pārsvarā tiks izmantota preču
piegādes transportlīdzekļiem, piemēram, Mercedes
Benz Sprinter, kurā uzstādīts 90 kWh akumulators,
tad ar 3,6 kW vai 7,2 kW uzlādi būtu grūti nodrošināt
transportlīdzekļu efektīvu izmantošanu. Tāpēc būtu
ieteicams uzstādīt 43 kW uzlādes staciju, kā papildu
risinājumu apsverot enerģijas uzglabāšanu vai
transformatoru jaudas paaugstināšanu.
Ātrās līdzstrāvas ETL uzlādes stacijas parasti neiesaka
uzstādīt pilsētās, izņemot specifiskiem izmantošanas
mērķiem, piemēram, elektriskajiem taksometriem vai
mikroautobusu maršrutu galapunktos. Ātrās līdzstrāvas
uzlādes stacijas būtu jāizvieto tikai tad, ja ir nepieciešams
nodrošināt garus pārbraucienus, un tad gandrīz noteikti
ar jaudu 100 kW vai vairāk, lai samazinātu gaidīšanas

Svarīgi ir, lai ETL uzlādes stacijas nodrošinātu
maiņstrāvas uzlādi, kas ir dominējoša visiem ETL un
vienīgā iespējamā PHEV un EREV modeļiem, izņemot
Mitsubishi Outlander (CHAdeMO) un BMW i3 modelim
ar nobraukuma pagarinātāju (iespējams Combo 2).
Jaunākajos PHEV un EREV tipa ETL modeļos parasti tiek
uzstādīti akumulatori ar kapacitāti starp 4 kWh un 16
kWh, bet lielākoties tā ir 6 kWh līdz 8 kWh. Tendence
izvēlēties mazākas kapacitātes akumulatorus padara
ETL tikai nedaudz dārgākus par līdzīgiem iekšdedzes
dzinēja modeļiem.

2.3

Prasības elektroenerģijas tīklam

Veicot uzlādi, ETL rada papildu slodzi tīklā. Tomēr ETL
rada arī iespēju līdzsvarot tīkla noslodzi, ja “viedās”
uzlādes sniegtās iespējas tiek saprātīgi izmantotas.
Visvienkāršākais piemērs ir neveikt uzlādi laikā, kad
tīkls ir visvairāk noslogots, piemēram, laika posmā
no plkst. 18:00–22:00 un 7:00–09:00. Izmantojot
vienvirziena “viedo” uzlādi, laikā, kad pieprasījums
ir vislielākais, ETL uzlāde apmēram uz 30 minūtēm
tiktu apturēta, bet vislabāk uzlādi būtu veikt periodā
starp pusnakti un 6:00, kad kopējais elektroenerģijas
patēriņš ir viszemākais.
42 http://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/
uploads/2014/12/1420-PDF.pdf

2.3.1 Vispārējie apsvērumi – trīsfāžu vai
vienfāzes uzlāde
Vienfāzes uzlādes stacijas var apmierināt dažādu ETL
vadītāju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz ETL, kuru
konstrukcija neparedz 400 V trīsfāžu uzlādi. Tomēr
vairumā gadījumu transformatoru apakšstacijas
var nodrošināt trīsfāžu uzlādes iekārtas, kas būtu
jāuzstāda, ja ir iespējams. Trīsfāžu 63A (43 kW)
uzlāde būtu noderīga vislielākajai ETL vadītāju daļai,
taču diemžēl šāda jauda bieži nav pieejama. Pašlaik
Eiropā visvairāk uzstādītais ETL uzlādes staciju veids
ir trīsfāžu 22 kW, 32A.
Izmantojot jaudu, kas zemāka par 22 kW, trīsfāžu
uzlādes izvēle vairs nav viennozīmīga, jo trīsfāžu 11 kW
ļaus pietiekami ātri uzlādēt ETL, kas nodrošina trīsfāžu
uzlādi (piemēram, Mercedes Benz B klase un Renault
Zoe), bet palielinās uzlādes laiku transportlīdzekļiem,
kas atbalsta vienfāzes 32A uzlādi, piemēram, Nissan
Leaf un Volkswagen eGolf, samazinot jaudu no 7,2 kW
līdz 3,6 kW. Tomēr, ja jāizvēlas starp 11 kW trīsfāžu vai
7,2 kW vienfāzes, tad ieteicams ir izvēlēties trīsfāžu
risinājumu, ņemot vērā to, ka vispārēja pāreja no
vienfāzes uz trīsfāžu uzlādi jau ir sākusies.
Līdzstrāvas uzlādei pie 50 kW vai lielākas jaudas ir
diezgan augstas prasības tīklam un savienojumam.
Pašlaik 50 kW līdzstrāvas stacijai ar 43 kW
maiņstrāvas kontaktligzdu, lai tā darbotos optimāli
un ļautu vienlaikus uzlādēt divus ETL, ir nepieciešams
160A pieslēgums. Igaunijā ātrās uzlādes stacijām tiek
izmantots 80A pieslēgums, kas nozīmē, ka vienlaicīgi
tikai viens transportlīdzeklis var veikt uzlādi ar pilnu
ātrumu. Paredzams, ka 100 kW līdzstrāvas uzlādes
stacijām, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, būs
nepieciešama 240A energoapgāde.
Viens no risinājumiem gadījumos ar ierobežotu
enerģijas pieejamību ir ātrās uzlādes stacijās
apvienot tīkla enerģiju ar uzkrāto enerģiju. Enerģijas
uzglabāšana var būt kā alternatīva tradicionālajai
pieejai veikt transformatoru staciju modernizāciju,
taču šim risinājumam vēl nepieciešams ekonomiskais

2.3.2 Viedā uzlāde – ieguldījums enerģijas
patēriņa regulēšanā
Zaļās enerģijas mikro-ģenerācijas pieaugums
paver jaunas iespējas izmantot ETL elektrības tīkla
noslodzes līdzsvarošanai. Visvienkāršākā iespēja
ir veikt ETL uzlādi diennakts laikā, kad enerģijas
patēriņš, kā arī apmaksas tarifs ir viszemākais. Tomēr
šāda sistēma nav dinamiska un neņem vērā grūti
prognozējamus atjaunojamos enerģijas avotus – vēju
un sauli. Piemēram, ja laiks ir ļoti vējains, dienas
laikā var rasties enerģijas pārpalikums, un enerģija
būs pieejama par zemāku cenu. Ja laikā, kad ETL
ir nekustīgi, tie pie katras iespējas tiks pievienoti
tīklam, kā arī būs noslēgti elektroenerģijas piegādes
līgumi ar elastīgu tarifu, tas ļaus veikt uzlādi brīžos,
kad ir enerģijas pārpalikums, un savukārt ierobežot
enerģijas padevi brīžos, kad tās trūkst. Sagaidāms,
ka līdz ar Latvijas tīkla darbības centra darba
uzsākšanu uzlādes punktu operatori varēs izvēlēties
elektroenerģijas piegādātāju.
Jo ETL vadītājs ir elastīgāks ETL uzlādes procesā, jo
zemāku tarifu var iegūt, ne tikai veicot uzlādi mazāka
pieprasījuma stundās, bet arī piedaloties dinamiskajā
energoapgādē. Enerģijas uzkrāšana ļauj tiešā veidā
piedalīties patēriņa regulēšanā, izlīdzinot maksimuma
un minimuma periodus, reaģējot uz tīkla signāliem
un pēc nepieciešamības palielinot vai samazinot
patēriņu.
Nav prognozējams, ka “transportlīdzekļu – tīkla”
tehnoloģijas (V2G) ekonomiski atmaksāsies ātrāk
nekā 2020. gadā, bet tās balstīsies uz viedās uzlādes
koncepciju ar divvirzienu enerģijas plūsmu. Līdz ar
to visi ETL, kas ir pieslēgti tīklam, vienlaikus kļūst
par resursu, kas nepieciešamības gadījumā var tikt
izmantots. Patērētāji saņems samaksu par to, ka
viņu ETL būs pieejami kā tīkla līdzsvarošanas resurss.
Hidroelektrostacijas ir visvairāk prognozējamais
atjaunojamās enerģijas resurss, tomēr, tā kā
Latvija savu atjaunojamo energoresursu mērķu
2020 un 2030 (atjaunojamās enerģijas daļa kopējā
patēriņā) sasniegšanai arvien vairāk izmanto citus
mazāk prognozējamus “zaļās” enerģijas avotus,
pieaug nepieciešamība pēc tīkla līdzsvarošanas
mehānismiem. Tiek uzskatīts, ka vislielākais potenciāls
ir enerģijas uzkrāšanas sadalīšanai. Tomēr īstermiņā,
stimulējot cilvēkus veikt ETL uzlādi, ņemot vērā
signālus no tīkla, var palīdzēt izlīdzināt pieprasījumu
un piedāvājumu.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

Tomēr tuvākajā nākotnē ETL uzlāde uzskatāma par
papildu slodzi tīklam, kuru nepieciešams atbilstoši
pārvaldīt.

izvērtējums. Šī pieeja jau tagad ir pielietojama
gadījumos, kad tiek izmantota enerģijas mikroģenerācija (saules vai vēja enerģija), kas jāuzkrāj
vēlākai izmantošanai.
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Laikā, kad ETL izmantošana sasniegs plašus apmērus
un tīklam vienlaikus būs pieslēgts ievērojams skaits
ETL, būs iespējams arī, izmantojot “transportlīdzeklis–
tīkls” (V2G) tehnoloģiju, ar pieslēgto ETL palīdzību
palielināt tīkla ietilpību, izmantojot ETL enerģijas
uzkrāšanai. Šajā gadījumā ETL īpašnieks saskaņā ar
līgumu varētu saņemt samaksu no tīkla operatora.

2.4

Uzlādes lietotāju autorizācija un
apmaksas iespējas

Pirmajās ETL uzlādes stacijās autentifikācijas procesā
tika izmantotas radio frekvences identificēšanas (RFID)
kartes, lai identificētu lietotājus un pēc tam atļautu
veikt uzlādi, pamatojoties uz viņu konta stāvokli un
izmantojot “baltos”, “pelēkos” un “melnos” sarakstus.
“Baltajā” sarakstā iekļauti patērētāji ar nevainojamu
kredītvēsturi, kas var veikt uzlādi uzreiz pēc
pieprasījuma. “Melnajā” sarakstā nokļūst tie, kuriem
ir neapmaksāti rēķini vai apmaksas kavējumi, un tiem
uzlāde var tikt atteikta. “Pelēkajā” sarakstā nonāk
visi pārējie, kas nav iekļauti “melnajā” sarakstā, bet
nav veikuši statusa pārbaudi kredīta konta atvēršanai
un iekļaušanai “baltajā” sarakstā. Šī sistēma drīz
kļuva smagnēja, prasot ieguldīt daudz darba kontu
administrēšanai. Tā tika pamazām aizstāta ar
priekšapmaksas RFID kartēm, kas ļāva lietotājiem pēc
vajadzības papildināt savu kontu.
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Šobrīd, ņemot vērā viedtālruņu tehnoloģiju attīstību un
lietotāju skaita pieaugumu, visplašāk tiek lietotas uz
aplikācijām balstītas apmaksas sistēmas, ar alternatīvu
iespēju veikt SMS maksājumus tiem, kas nelieto
viedtālruni. Neliels skaits ETL uzlādes staciju pieņem
kredītkartes un debetkartes, bet šī metode parasti tiek
uzskatīta par ekonomiski neizdevīgu, jo rada izmaksas
karšu lasītāja uzstādīšanai un ikmēneša abonēšanai.
Jaunākā un, iespējams, nākotnē labākā sistēma ir
“Elektroniskais maciņš” (angļu val. Digital Wallet),
kuras pamatā ir Near Field Communication (NFC)
protokola izmantošana, un bezkontakta karšu vai
viedtālruņu izmantošana maksājuma veikšanai.

2.4.1 Procesā iesaistītie dalībnieki
ETL uzlādes process sastāv no vairākām jomām, kuras
savstarpēji mijiedarbojas:
a) Uzlādes infrastruktūra – ietver uzlādes pakalpojumu
sniegšanai nepieciešamo iekārtu ražošanu, ETL
uzlādes staciju izveidi un enerģijas piegādes
vadību, izmantojot uzlādes staciju tīklu;
b) Energoapgāde – ietver elektroenerģijas ražošanu,
sadali un mazumtirdzniecību;
c) Oriģinālo iekārtu ražošana – ietver visu, kas saistīts
ar transportlīdzekļiem un atbalstu tiem;
d) Klienti – atrodas procesa centrā un ietver
pakalpojumus, kas nepieciešami privātpersonām
vai uzņēmumu īpašniekiem, kas vada elektriskos
transportlīdzekļus.

No iepriekš minētajām jomām izriet piecas atšķirīgas
grupas, katra no tām specializējas atšķirīgu preču
piegādē vai pakalpojumu sniegšanā:
a) Infrastruktūras iekārtu piegādātāji. Nozarei
attīstoties, iekārtas kļūst arvien standartizētākas,
tāpēc
veiksmīgas
izaugsmes
pamatā
ir
galvenokārt tirgus paplašināšana un mēroga
efekta izmantošana;
b) Iekārtu uzstādītāji un apkopes pakalpojumu
sniedzēji - nepieciešamas dažas specifiskas
prasmes, taču kvalificēti elektriķi ar datorprasmēm
var salīdzinoši īsā laikā apgūt ETL uzlādes staciju
konfigurēšanu;
c) E-mobilitātes operatori – uzņēmumi, kas,
piedaloties iepirkumos, iegūst tiesības, piemēram,
pašvaldību uzdevumā pārvaldīt uzlādes stacijas
un nodrošināt saikni ar enerģijas piegādātājiem.
Operatori parasti nodrošina visus uzlādes staciju
tīkla pakalpojumus, tostarp organizē norēķinus,
viesabonēšanas un t.s. klīringa pakalpojumus
(maksājuma dokumentu nosūtīšana, apstrāde un
savstarpējā saskaņošana);
d) Energoapgādes operatori – parasti sadales
sistēmas operatori, kas pārvalda visus viedā tīkla
aspektus, tostarp piekļuvi stāvvietās esošo ETL
brīvajai jaudai vai pieslēgumus lokāli uzkrātajai
enerģijai;
e) ETL pakalpojumu sniedzēji – uzņēmumi, kas
nodrošina ETL tehnisko apkalpošanu, tostarp ETL
akumulatoru apkopi.
Visas procesā iesaistītās grupas ir vienlīdz svarīgas
veiksmīgai e-mobilitātes attīstībai, jo bez jebkuras no
tām kopējais process ir apgrūtināts.
E-mobilitātes procesā iesaistītie dalībnieki un to
savstarpējā mijiedarbība redzama attēlā 2.8.

2.4.2 Uzlādes punkta vadības sistēma un
apmaksa
Uzlādes punkta vadības sistēma (UPVS) ir
e-mobilitātes darbības pamatā un nodrošina ETL
uzlādes staciju darbību. Pēc uzlādes stacijas lietotāja
identificēšanas UPVS ļauj veikt uzlādi saskaņā ar
izvēlēto apmaksas metodi. Sistēmām, kuras izmanto
RFID kartes, nepieciešama arī atbalsta (angļu val. back
office) sistēma, kas, izmantojot tīkla vadības centru,
savienota ar UPVS. Šādu sistēmu izmaksas parasti
ir augstas, bet tās var iegādāties no specializētiem
uzņēmumiem, piemēram, IBM. UPVS fiksē arī
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UPVS nodrošina arī pilnu viedo tīklu funkcionalitāti,
elektroenerģijas plūsmu pārvaldību saskaņā ar
pieejamo enerģijas daudzumu un apakšstaciju
kapacitāti. Tas ļauj izvēlēties enerģijas piegādātāju
atbilstoši lietotāju vēlmēm un/vai saskaņā ar tarifu
izmaiņām dinamiskā elektroenerģijas tirgū. UPVS
sniedz arī norēķinu veikšanas atbalstu.
UPVS nodrošina arī klīringa centra funkcionalitāti,
izmantojot Eiropas elektromobilitātes tirdzniecības

43 Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.–2016. gadam

sistēmu, un var apkalpot savstarpējos viesabonēšanas
līgumus 44. UPVS arī uztur Satnav API (aplikāciju
programmēšanas interfeisu), kas nepieciešams reālā
laika satelītu navigācijas abonēšanas pakalpojumiem,
lai iegūtu informāciju par ETL uzlādes staciju tīklu un
veiktu iepriekšēju rezervāciju ETL uzlādes stacijās, kas
īpaši svarīgi ir, veicot garākus maršrutus.
Pilnvarotais personāls, izmantojot UPVS, var
piekļūt reālā laika datiem un atskaitēm. Šī iespēja ir
nepieciešama, lai nodrošinātu veiksmīgu ETL uzlādes
infrastruktūras vadību. Uzlādes stacijām ir jābūt
integrētām UPVS, lai nodrošinātu to darbību bez
kļūdām, jo izmantotie uzlādes protokoli, piemēram,
OCPP (atvērtais uzlādes punkta protokols), OSCP
(atvērtais viedās uzlādes protokols) var atšķirties starp
44 Klīrings — pārveduma rīkojumu pārraide, salīdzināšana un, ja
nepieciešams, apstiprināšana pirms norēķinu veikšanas, kā arī
pārveduma rīkojuma ieskaits un tādu neto pozīciju noteikšana,
saskaņā ar kurām tiks veikti norēķini (Latvijas Republikas Likums
“Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu
norēķinu sistēmās”)
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detalizētu informāciju par katras uzlādes stacijas
darbību, tostarp katras veiktās uzlādes ilgumu un
patērēto enerģiju, ļauj veidot atskaites par izvēlētiem
periodiem, uzlādes stacijām, reģionu vai visu valsti
kopumā. Turklāt uzlādei var sekot reālā laika režīmā
un identificēt iespējamās problēmu rašanās vietas.
Tas ir noderīgs instruments papildu uzlādes staciju
plānošanai, jo ļauj analizēt esošos uzlādes parametrus.

ražotājiem un pat starp uzlādes staciju modeļiem.
OCPP ir atvērts protokols, kas ļauj UPVS sazināties
ar uzlādes stacijām un veikt dažādus uzdevumus,
piemēram, programmatūras atjaunināšanu un
attālinātu atslēgšanās releju (RCD) pārstartēšanu.
Pašreizējā OCPP versija ir 1.6.
UPVS arī ļauj attālināti noteikt uzlādes stacijas
statusu, piemēram, “brīva”, “aizņemta”, “nedarbojas”,
“nav sasniedzama” (no tīkla) vai “rezervēta”. Šī
informācija ļauj identificēt problēmu, lai veiktu
attālināto diagnostiku vai gadījumos, ja attālināta
pārstartēšana nav iespējama, nosūtītu tehnisko
personālu. UPVS ļauj uzstādīt arī statusa indikatoru,
lai noteiktu, ka transportlīdzeklis aizņem ETL uzlādes
zonu, bet nav pieslēgts uzlādei. Šo funkciju nodrošina,
pievienojot ārējo stāvvietas sensoru ETL uzlādes
stacijai un nosūtot ziņojumu, izmantojot paplašināmo
iezīmēšanas valodu (XML) un OCPP 1.6 protokolu.
Šī ir svarīga funkcija, lai nodrošinātu autostāvvietu
kontroli, informāciju par pārkāpējiem no tīkla vadības
centra tālāk nosūtot uz autostāvvietu kontrolieru
mobilajām ierīcēm.
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par
augstāko mājsaimniecībām piemērojamo tarifu.
Šo pakalpojumu administrē UPVS, bet būtībā ETL
uzlādes infrastruktūra, līdzīgi kā, piemēram, ielu
apgaismojums, ir “sabiedriskais labums”, līdz ar
to patērētājiem būtu jāmaksā tikai par patērēto
enerģiju un sistēmas uzturēšanu, nevis jāsedz iekārtu
uzstādīšanas izmaksas.
Samērā augstā enerģijas cena, piemēram, Igaunijā
ir negatīvi ietekmējusi ETL pārdošanu. Pēc atbalsta
programmas noslēguma 2015. gadā līdz augustam
vidēji mēnesī ticis reģistrēts tikai 1 jauns ETL 45. Viens
no iemesliem nelielajam ETL skaita pieaugumam ir tas,
ka Igaunijā enerģijas cena publiskās uzlādes stacijās ir
apmēram 5 reizes augstāka nekā mājsaimniecībām,
tādējādi degviela iekšdedzes dzinēja automašīnai
izmaksā lētāk. Savukārt dažās citās Eiropas valstīs
uzlādes operatori nonākuši otrā galējībā, piedāvājot
uzlādi par brīvu; arī šāds modelis nevar tikt uzskatīts
par ilgtspējīgu masveida pārejai uz ETL. Pieņemama
enerģijas cena ir saprātīgs kompromisa risinājums,
kas stimulēs autovadītājus, kuri regulāri nobrauc
lielus attālumus, pāriet uz ETL, lai taupītu uz degvielas
izmaksām un rezultātā samazinātu kopējās transporta
izmaksas visā transportlīdzekļa ekspluatācijas
periodā. Arī Tesla Motors piedāvā bezmaksas uzlādi
savās Superuzlādes stacijās Tesla Model S 85 kWh
automašīnām.

45 Estonian Electromobility Programme http://elmo.ee/

Latvijas uzlādes tīkla vadības centra programmatūras
izstrāde iekļauta apstiprinātajā elektromobilitātes
attīstības plānā. Šim mērķim paredzētais finansējums
ir 1,4 miljoni EUR 46.

2.4.3 Norēķinu iespējas par uzlādi citu valstu
tīklos
Pēdējos gados Eiropā ir realizēta virkne projektu un
iniciatīvu, lai nodrošinātu uzlādes tīklu savstarpēju
izmantošanu.

MOBI.E
projekta
ietvaros
tika
testētas
viesabonēšanas iespējas, iesaistot partnerus no
Portugāles, Spānijas, Nīderlandes un Īrijas.

Būtībā tiek izmantots modelis, kuru ir izstrādājuši
un izmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji.
Modernākā un vislabāk saskaņotā sistēma ir zināma kā
Eiropas elektromobilitātes tirgus (angļu val. European
Electromobility Marketplace), kurā operatori ievieto
informāciju par saviem pakalpojumiem un cenām,
pievienojot aplikāciju programmēšanas interfeisa
(API) slāni savā tīkla vadības centrā. Sistēma darbojas,
izmantojot RFID karšu sistēmu, un ir pārbaudīts, ka ETL
vadītāji, kas dodas no Itālijas uz Beļģiju, var izmantot
dažādu e-mobilitātes operatoru pakalpojumus, veicot
norēķinus ar vienu RFID karti. Šo sistēmu Green eMotion
projekta ietvaros izveidoja projekta partneri, IBM, Bosch
un Siemens. Šobrīd IBM kā bijušais produkta attīstības
vadošais partneris nodrošina arī sistēmas uzturēšanu.
Tomēr līdz ar jaunāko vienkāršoto norēķinu sistēmu
attīstību, piemēram, NFC, kas noņem naudu tieši
no lietotāja bankas konta, nepieciešamība pēc
savstarpēji izmantojamām sistēmām arvien mazinās.
Saderība starp tīkliem tad nozīmē nevis iespēju
norēķināties par pakalpojumiem, bet gan vairāk
ir jautājums par uzlādes staciju redzamību on-line
un satelītu navigācijas režīmos, kā arī iepriekšējas
uzlādes rezervēšanas funkcionalitāti.
ETL uzlādes stacijas, kas klientu identifikācijai izmanto
RFID kartes, savstarpēju izmantojamību var nodrošināt,
tikai ievērojot vienotus datu formāta protokolus.
Rekomendācijas datu šifrēšanai un formātam ir
publicētas Green eMotion projekta materiālos.
Piemēram, ETL vadītāji no Igaunijas pašlaik nevar
izmantot pašvaldības ETL uzlādes staciju Siguldā, jo
RFID kartes ir nesaderīgas un Eiropas elektromobilitātes
tirgus nedarbojas Latvijā un Igaunijā.

46 Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016. gadam, 63. lpp.

Hubject projekts tika izveidots, lai veicinātu
uzlādes staciju savstarpējo savietojamību Vācijā,
bet tagad tam pievienojušies arī vairāki citu valstu
operatori. Piemēram, Dānija (CleanCharge) un
Vācija ir pievienojušās Hubject tīklam. Latvijas
ETL vadītāji var reģistrēties Hubject tīklā un veikt
maksājumus, izmantojot viedtālruņa lietotni un
ieskenējot uzlādes stacijas svītrkodu.

2.5

Cita uzlādes infrastruktūras
attīstībai būtiska informācija

Uzlādes infrastruktūras pamats ir tīkla vadības centrs,
kura ETL vadītājiem nozīmīgākā daļa ir UPVS. ETL
vadītājiem svarīgākā UPVS funkcija ir informācijas
sniegšana par ETL uzlādes staciju statusu, izmantojot
interneta mobilos sakarus un satelītu navigāciju.
Iespēja veikt uzlādes laika iepriekšēju rezervēšanu ir
ļoti vēlama tālāku pārbraucienu laikā. Izmantojot ETL
navigācijas sistēmu, vadītājiem jāspēj iegūt informāciju
gan par uzlādes staciju nodrošināto jaudu, gan uzlādes
veidu (maiņstrāva, CHAdeMO vai Combo 2).
Tīkla vadības centra funkcijas ietver arī RFID karšu lietotāju
identificēšanu, kā arī uzlādes un norēķinu veikšanas
autorizāciju. Tas ļauj atjaunināt programmatūru un
veikt attālinātu sistēmas pārstartēšanu. Tīkla vadības
centrs nodrošina arī viedā tīkla aplikāciju darbību,
sazinoties ar energoapgādes tīklu un reaģējot uz
signāliem, kas norāda uz pieprasījuma izmaiņām un
ņem vērā dažādus parametrus. Sazinoties ar citu valstu
tīkliem, tīkla vadības centrs citu valstu lietotājiem
nodrošina iespēju saņemt informāciju par uzlādi un
viesabonēšanas pakalpojumus, izmantojot kontu savā
valstī un nodrošinot visas klīringa centra funkcijas
vairākiem uzlādes procesa dalībniekiem.

Svarīga tīkla vadības centra funkcija ir ETL navigācijas
sistēmas nodrošinājums. Tai jānodrošina informācija
par ETL uzlādes staciju tehniskajiem parametriem,
kā arī to pieejamību reālā laika režīmā. Navigācijas
sistēma ir skatāma ar interneta pārlūkiem, kā arī iOS
un Android viedtālruņiem.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

Citas norēķinu iespēju ierosmes izstrādātas projektu
EMI3 un Hubject ietvaros.

Elektromobilitātes attīstības plāns paredz, ka ETL
uzlādes pakalpojumu apmaksai izmantojami jaunākie
informācijas tehnoloģiju risinājumi, tostarp NFC
“digitālā maciņa” (angļu val. digital wallet) norēķinu
sistēma 47. Izmantojot NFC tehnoloģiju, nepieciešams
tikai pietuvināt viedtālruni uzlādes stacijas terminālim
un pēc tā atpazīšanas akceptēt maksājumu. Šā
risinājuma izvēli atbalsta SEB banka, Norvik banka,
starptautiskā Barclays banka un Deutsche Telekom.
Pieņemot šo risinājumu, atkrīt vajadzība pēc norēķinu
atbalsta sistēmas, jo pārskaitījumi, izmantojot NFC
sistēmu, tiek veikti tieši uz bankām.

Galvenais ETL navigācijas sistēmas uzdevums ir
nodrošināt informācijas pieejamību ārvalstu klientiem,
Latvijā par tās ieviešanu atbildīgā institūcija ir CSDD.
Satelītu navigācijas ETL kartes ir īpaši svarīgas
tālākiem braucieniem, jo, ievadot galamērķi, ļauj veikt
aprēķinus par to, kur maršruta garumā iespējams
veikt uzlādi, ņemot vērā arī ETL pašreizējo uzlādes
līmeni. Reālā laika informācija ir nepieciešama, lai
nodrošinātu precīzu plānošanu un savlaicīgu ETL
uzlādes staciju rezervēšanu visa ceļa garumā.
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Papildus nepieciešamībai nodrošināt informāciju
par ETL uzlādes infrastruktūru svarīgi ir nodrošināt,
ka ETL uzlādes punkti atrodas tur, kur cilvēki mēdz
apstāties, nevis uz maģistrālajām ielām un ceļiem,
kur autovadītājiem ir maz iemeslu apstāties.
ETL
izmantošanas
ekonomiskās
pamatotības
nodrošināšanā nozīmīga loma ir “uzlādei pie iespējas”
(angļu val. opportunity charging), kas ir iespējama,
tikai uzlādes infrastruktūrai sasniedzot kritisko masu.
Saskaņā ar dažādu ekspertu veiktajiem aprēķiniem
ETL izmantošana piecu gadu periodā būs ekonomiski
pamatota, ja tas nobrauks ap 650 kilometriem nedēļā,
kas ir vairāk nekā divas reizes vairāk par Latvijas
vidējo rādītāju (saskaņā ar CSP datiem 2010. gadā
vidējais nobraukto kilometru skaits bija 13083 km
gadā 48).
ETL iegāde ir ekonomiski izdevīga, regulāri nobraucot
ievērojamus attālumus, un arī tikai tad, kad pamata
uzlādes infrastruktūra ir uzstādīta un darbojas.

47 Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016. gadam, 50. lpp.
48 http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/vide/vide__energ_pat/0402.
px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc
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Latvijas ETL vadītāji, kas dodas uz citām valstīm, šobrīd
nevar tur izmantot Latvijā izsniegtās RFID kartes.
Lietuvā līdz šim nedaudzās uzstādītās ETL uzlādes
stacijas, piemēram, starp Viļņu un Kauņu, pieejamas arī
Latvijas lietotājiem, jo šobrīd tajās uzlādi var veikt bez
maksas. Igaunijā apmaksu var veikt ar lejuplādējamu
Android viedtālruņa maksājumu lietotni. Autovadītāji,
kuriem nav Android tālruņa, šobrīd par uzlādi var
samaksāt, tikai izmantojot Igaunijas uzņēmuma Now
Innovations SMS maksājumu sistēmu.

Ātrā ETL līdzstrāvas uzlāde nav uzskatāma par risinājumu
ETL skaita pieaugumam, jo tā tiek izmantota salīdzinoši
reti – pārsvarā tikai atsevišķos tirgus segmentos,
piemēram, elektriskajiem mikroautobusiem vai pat
lielajiem autobusiem, bet vieglajām automašīnām tikai
gadījumos, kad īsā laikā jānobrauc liels attālums.
Uzlādes infrastruktūras izveide ir būtiskākais
priekšnosacījums plašai pārejai uz ETL izmantošanu.
Tomēr bez uzlādes staciju izveides nepieciešams
realizēt arī citus atbalsta pasākumus, lai nodrošinātu
strauju ETL skaita pieaugumu, līdz tiktu sasniegts
ETL skaits, kad uzlādes staciju izvietošanā var pāriet
no pārklājuma orientētas pieejas uz pieprasījuma
orientētu pieeju. Viesnīcu un tūrisma objektu operatori
būtu jāaicina uzstādīt ETL uzlādes stacijas savos
stāvlaukumos, lai samazinātu izmaksas no publiskajiem
avotiem, iesaistot procesā arī privātos uzņēmumus.
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Valstiskā līmenī būtu jāveicina, ka ETL ieviešanas
sākuma posmā to īpašumtiesību kopējās izmaksas ir
salīdzināmas ar iekšdedzes dzinēja transportlīdzekļiem,
lai stimulētu ETL iegādi. Norēķinu sistēma būtu jāveido tā,
lai nodrošinātu, ka sākotnējā posmā ETL lietotāji maksā
tikai par patērēto enerģiju, nevis sedz ieguldījumus
uzlādes infrastruktūras izveidē. Tā kā ir sagaidāms, ka
nākotnē tiks izmantoti tikai bezizmešu transportlīdzekļi,
ikvienam esošajam vai nākamajam autovadītājam jau
tagad jāpierod pie principa “lietotājs maksā”.

Pēc atbalsta pasākumu ieviešanas ir svarīgi nodrošināt
to nepārtrauktību, lai turpinātu plašāku pāreju uz
ETL un sasniegtu Eiropas Komisijas dokumentā
“Tīra enerģija transportam – alternatīvās degvielas
ilgtspējīgai mobilitātei Eiropā” izvirzītos mērķus 50.
Svarīgs plānošanas instruments, lai samazinātu
izmešu un trokšņa līmeni, ir zema izmešu līmeņa vai
bezizmešu zonu izveidošana, un ETL izmantošanai
ir liels potenciāls sekmēt šādu mērķu sasniegšanu.
Vissvarīgākais ir šādas iniciatīvas realizēt teritorijās
ar augstu vides piesārņojuma līmeni, veicinot
ETL izmantošanu preču piegādei, nosakot tiem
priekšrocības īstermiņa autostāvvietu izmantošanai
pilsētu centros.
Valsts iestādēm, aģentūrām un pašvaldībām ir
svarīga loma, ieviešot bezizmešu transportlīdzekļus
savos autoparkos, tādējādi uzņemoties līderu
lomu e-mobilitātes tirgus attīstības procesā. ETL
tirgus attīstību var veicināt, arī, piemēram, ieviešot
elektriskos taksometrus, lai plašākai sabiedrībai
parādītu, ka ETL ir līdzvērtīgi iekšdedzes dzinēja
transportlīdzekļiem, dodot iespēju katram iegūt ETL
izmantošanas pieredzi pat bez īpašu testa braucienu
organizēšanas. Lai veicinātu elektrisko taksometru
ieviešanu, var tikt īstenota virkne atbalsta pasākumu,
tostarp uzstādot daļēji dinamiskās bezvadu uzlādes
iekārtas taksometru pieturās un nosakot maksājumu
par iekšdedzes dzinēja taksometru izmantošanu.

2.5.1 Stratēģija un plānošana
Vislielāko ieguldījumu ETL izplatības veicināšanā
sniedz tie e-mobilitātes atbalsta pasākumi, kas
stimulē ETL iegādi, izlīdzinot elektrisko un iekšdedzes
dzinēju transportlīdzekļu kopējās īpašumtiesību
izmaksas. To iespējams panākt, tiešā veidā subsidējot
ETL iegādi un papildinot to ar citiem pasākumiem, vai
arī piemērojot maksājumus par iekšdedzes dzinēja
transportlīdzekļiem.
Norvēģijā iekšdedzes dzinēja transportlīdzekļu
nodoklis atkarībā no tā izmešu daudzuma ir 3070% no iegādes cenas. Turklāt Norvēģijā ETL iegāde
netiek aplikta ar 25% PVN. Tiek piemērots princips
“piesārņotājs maksā”, kas stimulē e-mobilitātes
attīstību. Turklāt Norvēģijā tiek uzturētas augstas
benzīna un dīzeļdegvielas cenas, bet elektroenerģija
ir salīdzinoši lēta. Tāpēc jaunu automašīnu pircējiem
ir daudz iemeslu izvēlēties ETL. 2015. gada augusta
beigās Norvēģijā bija reģistrēti 63522 akumulatora
ETL (BEV) un 7344 uzlādējamie hibrīdauto (PHEV).
Tādējādi kopējais ETL skaits sasniedza 7086649.

49 http://www.gronnbil.no/statistikk/?lang=en_US

Braucienos no Amsterdamas Schiphol lidostas
no 2014. gada oktobra pasažierus apkalpo tikai
elektriskie taksometri. Šim nolūkam iegādātas 167
Tesla Model S automašīnas 51.
Lai veicinātu e-mobilitātes attīstību un izstrādātu
optimālus politikas dokumentus, svarīga ir arī
iespējami plaša nozares ieinteresēto pušu iesaiste
vietējā, reģionālā un valsts līmenī.
Nozīmīgs
elements
pārejā
uz
bezizmešu
pārvadājumiem ir saistošu mērķu izstrāde ETL
ieviešanai pašvaldībās un valsts iestādēs, kā arī
konsekventa to izpildes uzraudzība. Kopenhāgenas
pašvaldības struktūrvienība Copenhagen Electric
var kalpot par paraugu saistošo e-mobilitātes mērķu
noteikšanā un uzraudzības pasākumu organizēšanā52.
50 Clean Power for Transport – Alternative fuels for sustainable
mobility in Europe, http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/
cpt/index_en.htm
51 http://www.climate-kic.org/news/climate-kic-start-upcohere-enables-30-faster-charging-for-tesla-taxis-at-schipholairport/
52 https://www.regionh.dk/english/traffic/electric%20cars/Pages/
About-the-secretariat-for-electric-cars.aspx, skatīts 04.12.2015

Veiksmīgai ETL ieviešanai ļoti vēlams uzsākt un
realizēt pasākumus, kuros notiek sadarbība starp
publiskā un privātā sektora dalībniekiem.

Labs šādas sadarbības piemērs realizēts
Amsterdamā, kur pašvaldība iedzīvotājiem
piedāvā bez maksas uzstādīt ETL uzlādes staciju
pie mājas un bez rindas piešķirt stāvvietas atļauju.
Francijā likums liek mājas apsaimniekotājam par
kopējiem līdzekļiem pie mājas uzstādīt uzlādes
staciju, līdzko pirmais šīs mājas iemītnieks
iegādājas ETL. Jaunu dzīvojamās vai biroju apbūves
projektu saskaņošanai var tikt izvirzīta prasība
auto stāvlaukumos uzstādīt ETL uzlādes stacijas.
Norvēģijā privātajos apbūves projektos 10%
no stāvvietām jābūt aprīkotām ar ETL uzlādes
stacijām, savukārt Lielbritānijā šī norma ar dažiem
izņēmumiem ir 20% 54.

Lielāks uzsvars uz sociālo mārketingu ETL atbalstam
tiek uzskatīts par svarīgu instrumentu, lai veicinātu
patērētāju uzvedības maiņu, tomēr straujākas
izmaiņas iespējamas, ieviešot un piemērojot
papildu finansiālās iniciatīvas, piemēram, Norvēģijā
izmantotais
“piesārņotājs
maksā”
princips.
53 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/40/ES (2010.
gada 7. jūlijs) par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai
autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem
54 http://exploring-and-observing-cities.org/2014/03/26/
amsterdam-electric/
http://www.ieahev.org/by-country/

Ja nav iespējas visas ETL uzlādes infrastruktūras
uzstādīšanas izmaksas, tīkla pakalpojumus un apkopi
finansēt no valsts vai pašvaldības līdzekļiem, pastāv
dažādas iespējas piesaistīt papildu līdzekļus no
piesārņojošo transportlīdzekļu īpašniekiem, paredzot
ikgadējos ekspluatācijas nodokļa maksājumus un
ieviešot papildu nodokli pie to iegādes. Jāatzīmē,
ka šādam risinājumam nepieciešams lēmums valsts
līmenī.
Enerģija uzskatāma par patēriņa preci, tāpēc
peļņas gūšanas iespējas, salīdzinot ar ETL uzlādes
infrastruktūras izveides izmaksām, ieskaitot to
amortizāciju, ir minimālas. Pieņemot, ka autovadītāji
maksā par enerģiju pēc tāda paša tarifa, kāds noteikts
mājsaimniecību energoapgādes līgumos, iespējams, ka
ETL uzlādes stacijas nevar darboties bez zaudējumiem,
pirms reģistrēto ETL skaits sasniedz noteiktu apjomu.
Norvēģijā ir aprēķināts, ka šis skaits valstī kopumā
ir aptuveni 200000, kas ir apmēram 8% no valstī
reģistrētajiem transportlīdzekļiem 55. Piemērojot šo
īpatsvaru Latvijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem,
var aprēķināt, ka nepieciešami vismaz 70000 ETL.
Jebkurā gadījumā ETL uzlāde kā uzņēmējdarbības
nozare būs būtiski atkarīga no pieprasījuma apjoma.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

Pašvaldības autostāvvietu izmantošana bez maksas
ETL, iespējams, ar dažiem ierobežojumiem ir viens
no pievilcīgākajiem atbalsta veidiem vismaz līdz
2020. gadam, kas ir tuvākais ETL attīstības mērķu
sasniegšanas termiņš Eiropā.
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2.5.2 Infrastruktūras prasības ETL
ekonomiskajam izdevīgumam
Lai varētu izvērtēt ETL ekonomisko izdevīgumu,
nepieciešams veikt vairākus pieņēmumus. BEV un
PHEV tipa ETL apmierina dažādas lietotāju vajadzības,
tāpēc tiem ir dažādi ekonomiskā izdevīguma sliekšņi.
Pirmais un, iespējams, vissvarīgākais parametrs ir
degvielas cena, jo ETL cena ir ievērojami augstāka
nekā iekšdedzes dzinēja transportlīdzekļa cena.
Tas nozīmē, ka ekonomisko izdevīgumu iespējams
sasniegt pie salīdzinoši liela nobraukuma. Salīdzinot
VW Jetta un Nissan Leaf, piecu gadu periodā Nissan
Leaf sasniedza īpašumtiesību kopējo izmaksu
līdzsvaru, tikai nobraucot vidēji 34000 kilometru
gadā, savukārt vidējais Latvijas autovadītājs nobrauc
nedaudz vairāk par 13000 kilometriem gadā 56. Šāds
aprēķins ir spēkā, salīdzinot BEV un iekšdedzes dzinēja
transportlīdzekļus.
55 The future is electric! The EV revolution in Norway –
explanations and lessons learned, http://www.gronnbil.no/getfile.
php/FILER/Norway%20-%20lessons%20learned%20from%20
a%20global%20EV%20success%20story%20-%20Final.pdf
56 http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/vide/vide__energ_pat/0402.
px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc
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Multimodālas transporta sistēmas, piemēram, ETL
izmantošana automašīnu koplietošanas programmās
un sasaiste ar stāvparkiem (angļu val. Park & Ride),
var būt nozīmīgas ETL attīstībā. Šādas sistēmas var
tikt integrētas inteliģentajās transporta sistēmās
(ITS), kuru mērķis ir sniegt inovatīvus pakalpojumus
attiecībā uz dažādiem transporta veidiem un to
integrāciju, tādējādi nodrošinot koordinētāku un
‘viedāku’ satiksmes infrastruktūras izmantošanu.
Piemēram, Kopenhāgenā elektrisko velosipēdu
koplietošanas programma ļauj vilcienu pasažieriem
iepriekš rezervēt un apmaksāt e-velosipēda
izmantošanu, līdzīgu risinājumu varētu izmantot arī
koplietošanas elektriskajām automašīnām. Direktīva
2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu
ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar
citiem transporta veidiem ITS definē kā sistēmas,
kurās informācijas un sakaru tehnoloģijas izmanto
autotransporta
jomā,
ietverot
infrastruktūru,
transportlīdzekļus un lietotājus, un satiksmes un
mobilitātes pārvaldībā, kā arī lai nodrošinātu saskarni
ar citiem transporta veidiem 53. ETL un tīkla vadības
centram var būt izšķiroša loma mobilitātes risinājumu
integrācijā multimodālās sistēmās.

Lai apmierinātu to autovadītāju vajadzības, kas
regulāri nobrauc lielus attālumus, ETL uzlādes
infrastruktūrai jāatbilst noteiktiem parametriem, sākot
ar pieņemamu elektroenerģijas cenu, kas aptuveni
līdzinās mājsaimniecībām piemērojamai cenai. Lai
gan tiek lēsts, ka mājās un darbavietās tiek veikti
apmēram 70% no kopējā uzlādes apjoma, pārlieku
augstas publiskās uzlādes cenas būtiski palēnina
pāreju uz ETL un padara tos ekonomiski neizdevīgus.
Papildus pieejamām elektroenerģijas cenām ir
jāveicina uzlāde “pie iespējas”, lai vairumā gadījumu
ETL vadītājiem būtu iespēja pieslēgties uzlādei
katru reizi, kad transportlīdzeklis apstājas. Tas
prasa augstu ETL uzlādes staciju koncentrāciju
pilsētu autostāvvietās. Papildus būtu jāattīsta daļēji
publiskās uzlādes stacijas pie tirdzniecības centriem,
lielveikaliem, sporta objektiem, slimnīcām un
atpūtas vietām. Tikpat svarīgi ir izvietot ETL uzlādes
stacijas uz ielām iepirkšanās rajonos un/vai citās
teritorijās ar augstu gaisa piesārņojumu. Četrus gadus
ilgā ES Green eMotion projekta ietvaros veiktajā
pētījumā tika konstatēts, ka vislabākos ETL skaita
pieauguma rezultātus var iegūt, vispirms izveidojot
infrastruktūras pārklājumu pilsētās, vēlāk virzoties uz
mazāk apdzīvotām teritorijām 57.
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Maiņstrāvas 43 kW ETL uzlādes infrastruktūras
izveide ir ļoti nozīmīga, jo tā nodrošina aptuveni
tādu pašu atdevi kā 50 kW līdzstrāvas uzlāde
(ar nosacījumu, ka ETL atbalsta šādas jaudas
maiņstrāvas uzlādi), bet izmaksā gandrīz desmit
reizes mazāk, kas ļauj ierīkot lielāku skaitu uzlādes
staciju. Vairāku iemeslu dēļ līdzstrāvas ātrās uzlādes
stacijas nevar būtiski veicināt ETL ekonomisko
izdevīgumu. Pirmkārt, tās var tikt izmantotas tikai
ārkārtas gadījumos, tāpēc nav piemērotas ikdienas
izmantošanai. Otrkārt, līdzstrāvas ātrās uzlādes
staciju uzstādīšana ir ekonomiski attaisnojama, tikai
saņemot būtisku līdzfinansējumu no ES vai citiem
avotiem, piemēram, Connecting Europe Facility (CEF)
programmas, kuras ietvaros Latvija var saņemt līdz
85% ES līdzfinansējuma. CEF programmas projektu
pieteikumus parasti iesniedz enerģētikas sektora
uzņēmumi ar Satiksmes ministrijas atbalstu, un tiem
jāveicina pārrobežu satiksme. Lēmuma pieņemšanā
par ātrās uzlādes staciju izvietojumu noteicošā loma
ir attiecīgās teritorijas pašvaldībai.
Nobraukums 34000 kilometri gadā, pie kura BEV
izmantošana kļūst ekonomiski izdevīga, aprēķināts
ar pieņēmumu, ka ETL iegādei nav pieejamas valsts
subsīdijas. Gadījumā, ja būtu pieejamas subsīdijas
50% apmērā, ETL kļūtu rentabli jau no iegādes brīža,
jo iegādes izmaksas pircējam būtu aptuveni tādas
pašas, kā pērkot iekšdedzes dzinēja automašīnu, bet
57 http://www.greenemotion-project.eu/

degvielas izmaksas vidēji par 75% zemākas (skatīt
aprēķinu sadaļā 3.3.2.).
PHEV un EREV automašīnu izmantošana var kļūt
ekonomiski izdevīga ar mazāku nobraukumu nekā
BEV, bet tomēr tām nepieciešams vidējais gada
nobraukums apmēram 14000 kilometri. Turklāt, ņemot
vērā to salīdzinoši nelielo akumulatora kapacitāti un
ierobežoto nobraukumu ar vienu uzlādi, to efektīvai
ekspluatācijai publiskā uzlādes infrastruktūra ir vēl
nozīmīgāka.
Taču gan BEV automašīnām, kurām ekonomiskajam
izdevīgumam nepieciešams lielāks nobraukums, gan
PHEV un EREV transportlīdzekļiem, kuriem prasības
ekonomiskajam izdevīgumam ir zemākas, kopīga ir
nepieciešamība pēc plašas uzlādes infrastruktūras,
lai būtu iespējama uzlāde “pie iespējas”, jo ne vieni,
ne otri nevar būt ekonomiski izdevīgi tikai ar uzlādi
mājās vai darbavietā. Lai sekmētu masveida pāreju uz
ETL, nepieciešams kāds konkrēts ETL uzlādes staciju
skaits ar sabiedrībai pieņemamu elektroenerģijas
cenu. Amsterdamā, kur šobrīd ir darbojas aptuveni
1200 publiskās ETL uzlādes stacijas, izvirzīts mērķis
līdz 2018. gadam šo skaitu palielināt līdz ir 4000 58.

2.5.3 Ieteikumi ETL uzlādes staciju
iepirkumiem
ETL uzlādes staciju iepirkumi būtu jārīko, ņemot
vērā pašvaldības izvirzītos konkrētos attīstības
mērķus un ekonomiski pamatotos daudzumos. Lai
nodrošinātu iespējami zemāku iepirkuma cenu,
ieteicams vienlaicīgi iepirkt iespējami lielāku uzlādes
staciju skaitu. Piegādātāji lielākām partijām parasti
piedāvā ievērojamas atlaides. Piemēram, Īrijā 2015.
gada jūlijā mājas uzlādes staciju piegādes konkursā
par zemāko cenu tika iepirktas 1500 vienības 59.
Vienas maiņstrāvas uzlādes stacijas piegādes un
uzstādīšanas izmaksas šobrīd ir aptuveni 3000 līdz
5000 EUR robežās. Līdzstrāvas uzlādes stacijas var
tikt iepirktas arī mazākos apjomos, jo to vienības cena
ir apmēram desmit reizes augstāka.
Jebkurā iepirkumā būtu jārēķinās ar strauji mainīgo
e-mobilitātes nozari un uzlādes punktu vadības
sistēmu (UPVS), kurai uzlādes stacijas būs jāpieslēdz.
Jaunu iekārtu integrācija esošā UPVS var aizņemt
vairākas nedēļas. Pirms uzlādes staciju fizisko
īpašību noteikšanas būtu jānovērtē to paredzamais
ekspluatācijas ilgums. Augstas kvalitātes uzlādes
58 Amsterdam Electric, http://www.iamsterdam.com/en/mediacentre/city-hall/dossier-electric-transport/electric-transport-factsfigures
59 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2340742015:TEXT:EN:HTML&tabId=1

Lai nodrošinātu, ka iekārtu kvalitāte apmierina klientu
vajadzības, uzlādes staciju iepirkumu tehniskajās
specifikācijās pienācīga uzmanība būtu jāpievērš
šādiem aspektiem:
›› Atvērtā uzlādes punkta protokola (OCPP) versija
– pašreizējā versija ir 1.6. OCPP versija 2.0, kas ir
daudz sarežģītāks protokols, sagaidāma 2016.
gada beigās. Ieteicams būtu iepirkumos paredzēt
atbalstu OCPP versijām 1.6 un 2.0 sešu mēnešu
laikā pēc tās oficiālās izlaišanas datuma. Mazākiem

60 http://insideevs.com/updated-2015-renault-zoe-coming-morerange/

›› Saziņa ar tīklu – jānodrošina, ka ETL uzlādes stacijas
var sazināties ar elektrotīklu, izmantojot izvēlēto
protokolu, piemēram, OpenADR vai jaunāko OSCP
1.0 (atvērtais viedās uzlādes protokols).
›› Norēķinu iespējas – jaunākā ETL uzlādes staciju
saskarne ir NFC (Near Field Communication) PayPad,
kas atbalsta maksājumus ar bezkontakta kartēm un
viedtālruņiem, izmantojot NFC sakarus, piemēram,
ApplePay. Izmantojot tiešos NFC maksājumus, nav
nepieciešamības pēc atbalsta sistēmas maksājumu
administrēšanai un arī lietojumprogrammas
saskarnes slāņiem, kas atbalsta viesabonēšanas
un klīringa funkcijas. Paredzams, ka agrāk plaši
izmantotie RFID karšu lasītāji nākotnes ETL
uzlādes iekārtās vairs netiks izmantoti, ņemot
vērā sarežģītās sistēmas, kas ir nepieciešamas,
lai nodrošinātu šīs tehnoloģijas darbību, un rada
ierobežojumus uzlādes staciju izmantošanā. Šobrīd
Latvijā NFC maksājumu iespējas vēl ir ierobežotas,
tāpēc, gatavojot iepirkuma tehnisko specifikāciju,
vajadzētu pārliecināties, vai paredzētā norēķinu
veikšanas sistēma var tikt reāli izmantota.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

Labs piemērs lētāku sastāvdaļu izmantošanai ETL
uzlādes stacijās ir, izvēloties atslēgšanās releju
(RCD). A tipa RCD ir par simtiem eiro lētāks nekā B
tipa RCD, tāpēc maiņstrāvas uzlādes stacijās tie tiek
izmantoti visbiežāk. Tomēr, piemēram, Renault,
sertificējot uzlādes stacijas, kas ir izmantojamas
viņu automobiļiem, izmanto Z.E. 1.4 specifikāciju,
kurā ir iekļauta prasība pēc B tipa RCD. Atsevišķi ETL
iekārtu ražotāji, piemēram, RWE (Vācijas enerģētikas
uzņēmums) un Spānijas uzņēmums Circontrol, lai
apmierinātu dažādās klientu vajadzības, vienmēr
piedāvā to pašu produktu divās versijās. Tāpēc to cena
ir dažāda atbilstoši klientu izvēlētajai specifikācijai. Ir
zināms, ka Renault Zoe automobiļu īpašnieki ir bieži
saskārušies ar problēmu, kad, veicot uzlādi zemākas
kvalitātes ETL uzlādes stacijās, tās nepieslēdzas
vai uzlāde tiek patvaļīgi pārtraukta. Tas ir tāpēc,
ka Renault Zoe izmanto vismodernākos iebūvētos
maiņstrāvas lādētājus, kas ar kvalitatīvām iekārtām
nodrošina uzlādes jaudu līdz 43 kW. Ir zināms, ka
Schneider Electric ražotajām ielu malās izvietotajām
43 kW Chameleon uzlādes stacijām jauda tika
samazināta par publiski nezināmu apjomu (aptuveni
20 procentiem), lai izvairītos no to pārkaršanas 60. Ne
Chargemaster, ne Circontrol ražotajās 43 kW uzlādes
iekārtās pārkaršanas problēmas nav novērotas, un
Circontrol savu produktu izstrādāja ciešā sadarbībā ar
Renault Europe.

ražotājiem OCPP versijas 2.0 nodrošināšana sešu
mēnešu laikā pēc izlaišanas var radīt problēmas,
bet lielākiem uzņēmumiem ar labiem IT resursiem
tam nevajadzētu sagādāt grūtības, jo īpaši tad, ja
tiem ir pieeja Open Charge Alliance darba grupas
izstrādātajam atbilstības instrumentam.
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›› Klimatiskie apstākļi – ja gaisa temperatūra
pazeminās zem -10°C, ETL uzlādes stacijas darbība
var kļūt nestabila. Tāpēc ieteicams uzstādīt iekšējos
sildītājus, kas nodrošinās stabilu darbību līdz -30°C
vai -35°C. Ieteicamā minimālās nodrošināmās
temperatūras robeža iepirkumos ir -30°C, lai
nevajadzīgi neierobežotu konkurenci.
›› Papildus programmatūras atjauninājumu veikšanai
svarīgi ir nodrošināt attālināto diagnostiku un
atslēgšanās releju atiestatīšanu. Norēķinu veikšanai
ir nepieciešams uzstādīt elektroenerģijas skaitītāju,
kā arī nodrošināt sakarus, vismaz ar Ethernet un
GPRS palīdzību.
›› Iespēja ETL uzlādes stacijas saslēgt tīklā ir
ļoti vēlama, lai varētu kontrolēt stāvēšanas
ierobežojumu izpildi ETL uzlādes vietās.
›› Enerģijas mikro-ģenerācija ETL uzlādes stacijas
atrašanās vietā daudzos gadījumos var dot
ieguvumus, tāpēc šī iespēja būtu jāapsver, veidojot
iepirkuma tehnisko specifikāciju.
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stacijas, kas izgatavotas no nerūsējošā tērauda, tiek
izmantotas arvien retāk, jo to ražošanas izmaksas
ir pārāk augstas. Daudzi no šādiem modeļiem jau
vairs nav pieejami, piemēram, Siemens CP500A un
Younicos Yana. Tie tika izgatavoti aptuveni 15 gadus
ilgam ekspluatācijas periodam, bet zemākās cenas
iepirkumos tos lielā mērā izkonkurēja modeļi ar īsāku
kalpošanas laiku. Ir grūti precīzi novērtēt šo lētāko
produktu darba mūžu, bet tas varētu būt tikai kādus
piecus gadus ilgs. Kvalitatīvu ETL uzlādes staciju
elektronisko komponenšu paredzamais kalpošanas
ilgums ir 15 gadi, bet bieži, lai samazinātu cenu, uzlādes
stacijās tiek izmantotas arī lētākas sastāvdaļas.

3.

Pašvaldību autoparka
elektrificēšana

Latvijas pašvaldības, kā arī pašvaldību uzņēmumi
un aģentūras jau šobrīd savā darbā izmanto ETL.
Pašvaldības aktīvi piedalījās 2014. gadā realizētajā
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)
finansētajā projektu konkursā “Siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā –
atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras
ieviešanai”. No finansējumu saņēmušajiem 108
saņēmējiem 38 jeb 35% bija pilsētu un novadu
pašvaldības un pašvaldību iestādes, bet to iegādāto
ETL skaits bija 81 jeb 48% no kopējā konkursa ietvaros
iegādāto ETL skaita 61.
Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” konkursa
ietvaros iegādājās 14 elektromobiļus, kuri šobrīd
tiek izmantoti tehnisko darbinieku vajadzībām, lai
apmeklētu objektus. “Rīgas gaismas” tehniskais
direktors Edmunds Krēsle informēja: “Tā kā mūsu
saimniecība ir izvietota visā pilsētā un nevis ārpus
robežām, tad elektromobiļi tiek izmantoti pilsētas
ielās, jo attālumi nav tik lieli, un mēs varam ar vienu

uzlādi izbraukt objektu un atgriezties atpakaļ, un
atkal veikt uzlādi”. Tomēr problēmas finansējuma
saņēmējiem var sagādāt projekta pieteikumā norādītā
nobraukuma sasniegšana, kas “Rīgas gaismas”
gadījumā ir 18600 km. Piesakoties konkursam,
projektu iesniedzējiem bija jānorāda plānotais gada
nobraukums, kas projekta apstiprināšanas gadījumā
arī jāsasniedz 62. Vairāku uzņēmumu un iestāžu,
kas iegādājušies ETL, pārstāvji atzīst, ka līdz ar
pāreju uz ETL samazinājies autotransporta vidējais
nobraukums. Tas izskaidrojams ar rūpīgāku maršrutu
plānošanu un transporta izmantošanas disciplīnas
uzlabošanos.
Bauskas novada pašvaldība 2014. gada septembrī
projekta ietvaros iegādājās divus elektromobiļus,
kurus galvenokārt izmanto saimnieciskās nodaļas,
attīstības un plānošanas nodaļas, kā arī sabiedrisko
attiecību un tūrisma nodaļas speciālisti. Mašīnas
lielākoties tiek lietotas braucieniem pa Bauskas
pilsētu, kā arī novada teritorijā, dodoties uz vietām,
kurp ved ceļš ar asfaltbetona segumu. Auto tiek
uzlādēti garāžās, šim mērķim izmantojot parasto
elektrības rozeti 63.
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Attēls 3.1. Bauskas novada pašvaldības administrācijas speciālistes Jolanta Lauva, Guna Purene, Laine Baha
un Ieva Šomina ar elektromobili VW e-Up 64

62 http://www.lsm.lv/lv/raksts/zinju-analiize/zinas/pasvaldibaselektroauto-lieto-mazak-neka-solits-var-nakties-atmaksat-naudu.
a130582/

61 http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/
projekti/?doc=17817

63 http://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/projekti/kpfi-projekti/
projekts-siltumnicefekta-gazu-emisiju-samazinasana-bauskasnovada-iegadajoties-divus-jaunus-rupnieciski-razotus-vieglospasazieru-elektr
61 Avots: www.bauska.lv

Autoparka funkcionālā analīze

Lai pašvaldība pieņemtu lēmumu par autoparka
elektrificēšanu un izvēlētos transportlīdzekļus,
kas ir piemēroti nepieciešamo funkciju veikšanai,
vispirms nepieciešams noskaidrot, kādām funkcijām
transportlīdzekļi tiks izmantoti un kādas prasības tiem
izvirzāmas.
Līdz ar parametriem, kas tiek analizēti, izvēloties
jebkura degvielas veida automašīnu (pārvadājamo
pasažieru skaits, kravnesība, motora jauda,
komplektācija), pieņemot lēmumu par ETL iegādi,
īpaši svarīgi ir pievērst uzmanību tā autonomijai
(nobraukums ar vienu uzlādi), uzlādes veidiem
un ilgumam. ETL nebūs piemēroti gadījumos, kad
nepieciešams regulāri veikt garākus pārbraucienus
starp pilsētām vai ārpus valsts teritorijas, kā arī
nodrošināt intensīvus pārvadājumus bez iespējas
veikt papildu uzlādi starplaikos starp tiem.
Savukārt ļoti veiksmīgi ETL ir izmantojami gadījumos,
kad ikdienas nobraukums nepārsniedz 100 km
vai pārvadājumu grafiks ļauj starp reisiem veikt
papildu uzlādi. Kā piemēru var minēt dažādu
dienestu (elektrotīklu, ūdensvada un kanalizācijas
vai citu) tehniskās apkalpošanas nodrošināšanu vai
pašvaldības speciālistu (būvvalde, sociālais dienests,
pašvaldības policija un citi) pārvietošanos noteiktā
apkalpošanas teritorijā.

Svarīgi ir nodrošināt iespēju veikt transportlīdzekļu
uzlādi laikā, kad tie netiek izmantoti darba pienākumu
veikšanai. Tas visērtāk izdarāms, uzstādot uzlādes
iekārtas vietās, kur transportlīdzekļi tiek uzglabāti
(garāžas, dežūrtelpas), un izstrādājot noteiktu to
izmantošanas un uzlādes grafiku.

3.2

ETL izvēle

Elektromobilitātei
aizvien
straujāk
attīstoties
visā pasaulē, praktiski visi vadošie autoražotāji
piedāvājamo modeļu klāstā ir iekļāvuši ETL. Līdz 2015.
gada jūnijam pasaulē visvairāk pārdotie ETL modeļi
ir Nissan Leaf (~180000), Tesla Model S (~78000) un
Mitsubishi i-MiEV (~32000) 65.
Saskaņā ar CSDD informāciju Latvijā līdz 2015. gada
1. jūlijam ir reģistrēti 264 ETL, no tiem 203 vieglie
automobiļi. Visvairāk pārdotās markas ir Volkswagen
(136), Nissan (28), BMW (12) un Tesla (8) 66. ETL modeļu
pieejamību Latvijā ierobežo uzlādes staciju trūkums,
jo daudzi autoražotāji izvēlas nepiedāvāt ETL valstīs
ar nepietiekami attīstītu uzlādes staciju tīklu. Tomēr
ETL piedāvājums pakāpeniski pieaug, un Latvijas tirgū
parādās arvien jauni ETL modeļi. Informācija par 2015.
gada jūlijā Latvijā pieejamajiem modeļiem apkopota
tabulā 3.1. un attēlā 3.2.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām
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Tabula 3.1. Latvijā no dīleriem pieejamo ETL modeļu raksturojums
Nr.
p.k.

Ražotājs

Modelis

Dīleris

Jauda
(kW)

Nobraukums ar
pilnu uzlādi (km) *

Cena **

1

Melex

965 XTR Plus

Impresso SIA

5

60

12 705

2

Melex

N391

Impresso SIA

5

80

17 968

3

Aixam Mega

e-City

AWD SIA

24

110

18 490

4

Aixam Mega

e-Coupe

AWD SIA

24

110

18 763

5

Aixam Mega

e-Truck

AWD SIA

38

110

25 583

6

Aixam Mega

e-Worker

AWD SIA

38

110

25 611

7

CITROËN

Berlingo Electric FG

VEHO SIA

49

170

33 400

8

Volkswagen

e-up!

Møller Auto Lidosta

60

160

26 259

9

Volkswagen

e-Golf

Møller Auto Lidosta

85

190

38 883

10

Nissan

Leaf

Norde

80

199

33 860

11

Nissan

e-NV200 Combi

Norde

80

170

32 420

12

Kia

Soul EV

Forum Auto SIA

81

212

29 990

13

BMW

i3

Inchcape BM Auto

125

190

35 868

14

Tesla

Model S 70

VMobile ***

238

420

62 400

Avots: Rokasgrāmatas autori, balstoties uz ražotāju un dīleru informāciju
E-AUTO

Piezīmes: * ražotāju dati pēc NEDC metodikas
** bāzes modeļa cenas (EUR ar PVN) 2015. gada septembrī
65 https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car
66 http://www.e-transports.org/index.php/jaunumi/125-par-2015gada-otraja-ceturksni-registretajiem-elektro-transportlidzekliem

Aixam Mega e-City

Aixam Mega e-Worker

Aixam Mega e-Coupe

CITROËN Berlingo Electric FG

Aixam Mega e-Truck

Volkswagen e-up!

30

Kia Soul EV
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Volkswagen e-Golf

31

Nissan Leaf

BMW i3

Nissan e-NV200

Tesla Model S
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Attēls 3.2. Latvijā no dīleriem nopērkamie elektriskie automobiļi 67

67 Avots: AWD SIA, Veho SIA, Møller Auto Lidosta, Norde, Forum Auto SIA, Inchcape BM Auto, VMobile

3.3

Kopējo īpašumtiesību izmaksu
salīdzinājums

Šobrīd ETL iegādes izmaksas ir vidēji 1,5–2 reizes
augstākas nekā attiecīgās klases iekšdedzes dzinēja
automobiļiem, tomēr, lai novērtētu ekonomisko
izdevīgumu, jāņem vērā arī daudzi citi faktori. Visu ar
automašīnas iegādi un ekspluatāciju saistīto izmaksu
apzīmēšanai izmanto jēdzienu “kopējās īpašumtiesību
izmaksas” (angļu valodā – total cost of ownership).
Salīdzinot ETL un iekšdedzes dzinēja automašīnu kopējās
īpašumtiesību izmaksas, var gūt labāku priekšstatu par
finansiālajiem ieguvumiem no ETL iegādes.
Kā piemēru šādam aprēķinam, izmantoti Volkswagen
Up! automobiļi ar elektromotoru (e-Up!) un benzīna
motoru (Up! 55 kW), kuri ir ļoti līdzīgi pēc izmēra, jaudas
un citiem tehniskajiem parametriem. Aprēķini veikti
astoņu gadu periodam, kas tiek pieņemts kā vidējais
šādas klases automašīnas ekspluatācijas laiks.

3.3.1 Iegādes izmaksas
Saskaņā ar dīleru sniegto informāciju 2015. gada jūlijā
bāzes modeļu cenas ar PVN ir šādas:
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Volkswagen Up! (55 kW) – 12060 EUR,
Volkswagen e-Up! (60 kW) – 25552 EUR.

Tabula 3.2. Degvielas izmaksu un izmešu daudzuma
salīdzinājums
VW e-Up!

VW Up!

0,16 EUR/kWh

1,25 EUR/l

11,7 kWh/100 km

5,9 l/100 km

14000 km

14000 km

Enerģijas/degvielas
izmaksas gadā

262,08 EUR

1032,50 EUR

CO2 izmešu līmenis

0 g/km

108 g/km

0g

1,5 t

Patēriņš pilsētā **
Nobraukums gadā ***

CO2 izmešu daudzums
gadā

Saskaņā ar likumu “Par vieglo automobiļu un motociklu
nodokli” (reģistrācijas nodokli) elektromobiļi ir
atbrīvoti no šā nodokļa nomaksas, bet iekšdedzes
dzinēja automobiļiem nodokļa likmi aprēķina atkarībā
no automobiļa radītā CO2 izmešu daudzuma uz vienu
kilometru.
Iepriekš minētajam VW Up! automobilim likme
sastāda 0,43 x 108 = 46,44 EUR, bet, automobilim ar
CO2 izmešu daudzumu, piemēram, 300 g/km, nodokļa
likme ir 4,27 x 300 = 1281 EUR.
Saskaņā ar “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa
likumu” elektromobiļi ir atbrīvoti no ekspluatācijas
nodokļa nomaksas, un no 2016. gada uzņēmuma vieglo
transportlīdzekļu nodoklis sastāda 10 EUR/mēnesī.
Uzņēmuma īpašumā esošam VW Up! automobilim šie
nodokļi sastāda:

›› par pilno masu (līdz 1500 kg) – 14,23 EUR,

ETL uzlādes izmaksas ir būtiski zemākas nekā benzīna
vai dīzeļdegvielas iegādei. Ietaupījums ir atkarīgs no
daudziem faktoriem (elektroenerģijas un degvielas
cenas, degvielas patēriņa, nobraukuma un citiem),
tomēr aptuvenu priekšstatu var gūt no tabulas 3.2.

Parametri

3.3.3 Transportlīdzekļu nodokļi

Ekspluatācijas nodoklis (EN):

3.3.2 Degvielas izmaksas

Enerģijas/degvielas cena *

Kā redzams no tabulas datiem, braucot ar elektromobili,
degvielas izmaksām gadā var ietaupīt apmēram 770
EUR un CO2 izmešus samazināt par 1,5 t.

Avots: Rokasgrāmatas autori, izmantojot ražotāja tehniskās
specifikācijas
Piezīmes:
* vidējā enerģijas un degvielas cena Latvijā 2015. gada jūlijā
** patēriņš saskaņā ar ražotāja tehniskajām specifikācijām
*** vidējais gada nobraukums Latvijā

›› par motora tilpumu (līdz 1500 cm3) – 8,54 EUR,
›› par motora maksimālo jaudu (līdz 55 kW) – 8,54 EUR,
kopā EN - 31,31 EUR/gadā.
Uzņēmuma
vieglo
transportlīdzekļu
nodoklis
(UVTN) – jāmaksā, ja transportlīdzeklis ir reģistrēts
komersantam, tā ārvalsts filiālei vai zemnieku
saimniecībai:
27,03 x 12 = 324,36 EUR/gadā,
kopā EN un UVTN – 355,67 EUR/gadā.
Savukārt VW e-Up! automobilim no 2016. gada nodokļi
sastāda 10 x 12 = 120 EUR/gadā.
Tātad pirmajā gadā pēc reģistrācijas VW e-Up!
īpašnieks nodokļos ietaupīs 282,11 EUR, bet katrā
nākamajā gadā 235,67 EUR.
Gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašniekam UVTN nav
jāmaksā, nodokļu ietaupījums pirmajā gadā sastāda
77,75 EUR, bet katrā nākamajā gadā 31,31 EUR.

ETL konstrukcija satur vidēji par 450 kustīgajām
detaļām mazāk nekā automašīnai ar iekšdedzes
dzinēju. ETL nav nepieciešams mainīt dzinēja eļļu
un filtrus, rekuperatīvā bremzēšanas sistēma
(bremzēšanas enerģijas izmantošana akumulatora
uzlādei) nodrošina lēnāku bremžu uzliku nodilšanu,
nav nepieciešama gāzu izplūdes sistēmas (izpūtēja),
sajūga un ātrumkārbas apkope un remonts.
Auto nozares pētījumu institūta (IFA) un NurtingenasGeislingenas (Vācija) Universitātes 2012. gadā veiktajā
pētījumā secināts, ka visi minētie faktori astoņu gadu
periodā ETL nodrošina par 35% zemākas apkopes un
remonta izmaksas, salīdzinot ar iekšdedzes dzinēju
automašīnām 68.
Saskaņā ar Volkswagen norādītajām indikatīvajām
apkopju
izmaksām
aprēķinos
pieņemtajam
nobraukumam 8 gadu laikā VW Up! apkopes izmaksas
sastādīs 1791 EUR, bet e-Up!, ņemot vērā 35%
ietaupījumu – 1164 EUR 69.

3.3.5 Maksas autostāvvietu izmantošana un
iebraukšana maksas zonās
Kaut gan šobrīd tikai Liepājā pieņemts lēmums par ETL
atbrīvošanu no maksas par pašvaldības autostāvvietu
izmantošanu 70, plānots, ka līdzīga kārtība no 2016. gada
stāsies spēkā arī Rīgā, kas neapšaubāmi nodrošinās
daudz būtiskāku ietaupījumu ETL vadītājiem.
Ja pieņem, ka automašīna vidēji uz 2 stundām darba
dienā tiek novietota “Rīgas Satiksmes” B zonas
autostāvvietās, kopējās izmaksas gada laikā sastāda
apmēram 1000 EUR. Šāda summa ir pietiekami
nozīmīgs ietaupījums katram ETL lietotājam.
ETL lietotāji var tikt atbrīvoti no maksas par
iebraukšanu īpaša režīma zonās. Šobrīd tas attiecas
uz iebraukšanu Jūrmalā, kur ETL vadītāji ietaupa 2 EUR
par katru iebraukšanas reizi, bet nākotnē šādu kārtību
iespējams ieviest arī citur.

68 http://www.digitaltrends.com/cars/study-shows-evmaintenance-is-cheaper-by-a-third-when-compared-to-regularcars/

No 2016. gada veiktas izmaiņas Ceļu satiksmes
noteikumos, nosakot, ka ETL var kustībai izmantot
sabiedriskā transporta joslas 71. Lai gan šī priekšrocība
tiešā veidā nenodrošina finansiālus ieguvumus,
tomēr intensīvas satiksmes apstākļos tiek ietaupīts
ETL vadītāja un pasažieru laiks, kā arī iegūta papildu
degvielas izmaksu ekonomija, ņemot vērā, ka, stāvot
sastrēgumos, degvielas patēriņš pieaug.

3.3.7 Kopējās īpašumtiesību izmaksas
Sasummējot visas iepriekš aprēķinātās izmaksu
pozīcijas, iegūstam salīdzināmo automašīnu modeļu
kopējās īpašumtiesību izmaksas astoņu gadu periodā.

Tabula 3.3. Salīdzināmo automobiļu kopējās
īpašumtiesību izmaksas astoņu gadu periodā (EUR,
ar PVN)
Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas

VW e-Up!

1

Iegādes izmaksas

25552

12060

2

Degvielas izmaksas

2097

8260

3

Nodokļi

960

2892

4

Apkopes izmaksas

1164

1791

5

Autostāvvietu izmaksas

0

8000

29773

33003

Kopā

VW Up!
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Avots: Rokasgrāmatas autori

Kā redzams 3.3. tabulā, ar benzīnu darbināmā Up!
kopējās īpašumtiesību izmaksas par vairāk nekā 3000
EUR pārsniedz elektriskā e-Up! izmaksas. Kaut gan
šis aprēķins ir nosacīts, satur vairākus pieņēmumus
un reālās izmaksas var atšķirties no aprēķinātajām,
kopējā tendence ir acīmredzama – pat bez dotācijām
ETL iegādei, ņemot vērā zemākas ekspluatācijas
izmaksas, 5-8 gadu periodā ETL kopējās īpašumtiesību
izmaksas ir zemākas nekā attiecīgas klases iekšdedzes
dzinēja automašīnai.
Ņemot vērā kopējo ES politiku, kas vērsta uz atbalstu
ekoloģiskajiem transporta veidiem, un Latvijas plānus
nodrošināt dotācijas ETL iegādei, paredzams, ka
turpmākajos gados atbalsts e-mobilitātei pieaugs,
un dažādi atbalsta pasākumi vēl vairāk palielinās ETL
lietotāju ieguvumus.

69 http://www.volkswagen.lv/lv/pakalpojumi/korporativajiemklientiem/apkope-un-aprupe/Modelu-apkopes-izmaksas.html
70 http://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/bez-maksasstavet-vares-tikai-elektromobili-161209
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Tā kā ETL uzbūve ir būtiski vienkāršāka nekā
iekšdedzes dzinēja automobiļiem, samazinās arī
nepieciešamība pēc apkopes un remonta.

3.3.6 Sabiedriskā transporta joslu
izmantošana

71 Ministru Kabineta apstiprinātais Ceļu satiksmes noteikumu
projekts (stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī)
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3.3.4 Apkopes un remonta izmaksas

4.

Sabiedrības informēšana
un komunikācija dažādām
mērķa grupām

Lai vecinātu e-mobilitātes attīstību, komunikācijas
aktivitātēm ir divi prioritārie mērķi:
1. Elektrisko automobiļu izmantošanas veicināšana,
lai “pārsēdinātu” autobraucēju uz cita veida
automašīnu (tehnoloģiskie risinājumi), kā arī
2. E-velosipēdu lietošanas veicināšana, lai “izvilinātu”
autobraucēju no automašīnas un “pārsēdinātu” to
uz salīdzinoši ātra un jaudīga velosipēda (paradumu
maiņas risinājumi).
Abu mērķu vienlaicīga veicināšana
priekšnoteikums e-mobilitātes attīstībai.

ir

būtisks

Lai komunikācijas un informēšanas aktivitātes būtu
efektīvas, ir būtiski novērtēt katras mērķgrupas aktuālo
zināšanu līmeni par e-mobilitāti, kā arī efektīvākos un
piemērotākos komunikācijas līdzekļus.
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Iedzīvotāji

Iedzīvotāju jeb sabiedrības kopumā intereses saistībā
ar e-mobilitāti jāapskata šādos aspektos:
1. tradicionālā iekšdedzes dzinēja transportlīdzekļa
aizstāšana ar ETL;
2. uzlādes staciju pieejamība;
3. dzīves vides kvalitātes uzlabošana, kas tiek
sekmēta, attīstot e-mobilitāti noteiktā teritorijā.
Iedzīvotāji ir izglītoti tikai vispārīgos jautājumos par
ETL un uzlādes stacijām, taču specifiskos jautājumos
tiem trūkst detalizētākas informācijas, kas būtu
balstīta uz praktisku pieredzi Latvijas apstākļos un
kas atspēko sabiedrībā valdošos stereotipus par
e-mobilitāti. Pastāv uzskats, ka elektromobilis ir dārgs
un tā akumulatora darba mūžs ir īss, līdz ar to tas nav
ekonomiski izdevīgs. Tā lietošanu apgrūtina Latvijā
šobrīd vēl nepietiekošās uzlādes iespējas, tādēļ ETL
nav piemēroti tāliem pārbraucieniem – tie galvenokārt
izmantojami pilsētā. Savukārt e-velosipēdi tiek
akceptēti kā potenciāli pārvietošanās līdzekļi, taču
argumenti, kas attur potenciālos lietotājus no to
iegādes, ir augsta cena un nozagšanas risks.

stacijām, atbildot uz aktuāliem jautājumiem,
atspēkojot pastāvošos kļūdainos stereotipus, mītus
par elektromobilitāti.
Komunikācijā ar iedzīvotājiem par e-mobilitāti var tikt
izmantoti šādi paņēmieni:
1. Labās prakses piemēru demonstrēšana. Labās
prakses piemēri, kas informē par ETL izmantošanu
ikdienā, kā arī uzlādes un tehniskās apkopes
iespējām. Piemēru demonstrēšana var notikt
speciāli organizētos pasākumos, kā arī ikdienā gūstot
informāciju par pašvaldības pieredzi, izmantojot ETL.
2. Informācija sociālajos medijos un ziņu portālos par
e-mobilitātes tēmām. Regulāri publicēta informācija
par e-mobilitātes jautājumiem sabiedrībā populāros
ziņu portālos. Būtisks aspekts, lai tiktu nodrošināta
atgriezeniskā saite pēc informācijas publicēšanas,
piemēram, nodrošinot ekspertu komentārus un
atbildes uz lasītāju jautājumiem.
Šobrīd identificētās tēmas, par kurām iedzīvotājiem ir
interese, ietver:
›› Tehniskā informācija, tostarp informācija par
ETL tehniskajiem parametriem un ekonomisko
izdevīgumu, lietojot to privātajām vajadzībām
(pārbraucienu garumi, ekspluatācijas izmaksas, videi
draudzīga akumulatora ražošana, ETL apdrošināšana,
tālākā pārdošanas cena, priekšrocības, ko piedāvā
valsts vai pašvaldības e-auto īpašniekiem).
›› Detalizēta informācija par uzlādes iespējām,
izmaksām, transportlīdzekļa mobilitāti attiecībā pret
uzlādes vietu izvietojumu un skaitu Latvijas teritorijā.

4.2

Uzņēmēji

Komunikācijā ar uzņēmējiem ir jāapzinās divi svarīgi
aspekti, kas interesē uzņēmējus:
1. ETL piemērotība
veidiem.

konkrētiem

uzņēmējdarbības

2. ETL izmantošanas ietekme uz uzņēmuma sniegtā
gala pakalpojuma/produkta kvalitāti un izmaksām.

Komunikācijas aktivitāšu vēstījumam šajā mērķgrupā
būtu jābūt šādiem:

Līdzšinējā pieredze rāda, ka Latvijā ir atsevišķi
uzņēmējdarbības veidi, kam ir labi priekšnosacījumi ETL
izmantošanā. Tie ir, piemēram, taksometru uzņēmumi,
auto nomas, pilsētu sabiedriskā transporta uzņēmumi,
kurjerpasta pakalpojumu sniedzēji, kā arī uzņēmumi,
kas nodarbojas ar dažādu iekārtu tehnisko apkalpošanu.

›› Iesaistoties komunikācijas aktivitātēs, tiks iegūta
visaptveroša informācija par e-auto, e-velo, uzlādes

Komunikācijas aktivitāšu vēstījumam šajā mērķgrupā
būtu jābūt šādam:

1. Individuālas konsultācijas, semināri, informatīvie
pasākumi, ietverot paraugdemonstrējumus ar
ekspertu konsultācijām, kas atbild uz uzņēmēju
jautājumiem par ETL piemērotību konkrētam
uzņēmējdarbības veidam, sniedzot informāciju par
tehniskajiem aspektiem, kā arī veicot ekonomiskus
aprēķinus par ieguvumiem no ETL izmantošanas.
2. Detalizēta informācija sociālajos medijos, kuri ir
ieguvuši uzņēmēju uzticību un kuros notiek regulāra
viedokļu apmaiņa. Informācija par e-mobilitātes
aktuālo situāciju un attīstības tendencēm/iespējām
saistībā ar ES mērķiem un nacionālajām prioritātēm,
atbalsta pieejamība e-auto un e-velo iegādei un
uzlādes staciju izbūvei.

4.3

Skolēni un studenti

Lai nākotnē e-mobilitāti Latvijā varētu attīstīt ātrāk
un sekmīgāk, būtiski ir jau skolas vecuma bērnos
(nākotnes ETL lietotājos) radīt interesi un izpratni
par šo tēmu. Tieši no attieksmes un sapratnes (ko
iespējams veidot un mainīt), kāda būs izveidojusies
šai sabiedrības grupai, ir atkarīgs, vai un cik sekmīgi
tuvāko desmit līdz divdesmit gadu laikā e-mobilitāte
no teorijas pārtaps realitātē.
Jau šobrīd skolēniem un studentiem ir iespēja
pārvietoties ar ETL, jo, piemēram, Aixam elektromobiļi
tiek klasificēti kā L6e kategorijas transportlīdzekļi, kas
ļauj tos vadīt no 14 gadu vecuma ar “AM” (mopēda)
kategorijas vadītāja apliecību.
Komunikācijas aktivitāšu vēstījumam šajā mērķgrupā
būtu jābūt šādam:
›› Piedaloties komunikācijas aktivitātēs, tiks radīta
interese par iespēju ikdienā pārvietoties ar e-velo.
Līdz ar to komunikācijā ar skolēniem un studentiem ir
jāapzinās divi svarīgi aspekti, kas interesē skolēnus un
studentus:
1. ETL piemērotība, lai nodrošinātu nepieciešamo
ikdienas pārvietošanos – galvenokārt e-velo
izmantošana.
2. ETL pieejamība. Kāda veida ETL varētu būt pieejami
skolēniem un studentiem.

1. ETL lietošanas popularizēšana, dodot iespēju caur
sociālajiem tīkliem sekot skolēnu un studentu vidū
populāru cilvēku pieredzei, lietojot ETL un atbalstot
e-mobilitāti.
2. Organizēti tematiskie pasākumi (sacensības,
konkursi, spēles) skolās un augstskolās, kuru laikā
tiek apgūti padziļināti jautājumi saistībā ar ETL.

5.

Secinājumi un
rekomendācijas

a) Elektromobilitātes attīstības plānā 2014.–2016. gadam
iekļauti vairāki atbalsta pasākumi pašvaldībām
– atbalsts pašvaldībām e-mobilitātes ieviešanas
rīcības plānu un būvniecības saistošo noteikumu
izstrādei un e-mobilitātes iekļaušanai pašvaldību
attīstības programmās, lokālo uzlādes tīklu izbūvei
pašvaldības ielās, atbalsts pašvaldību iestādēm
un komercsabiedrībām ETL iegādei sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanai un atbalsts ETL
iegādei valsts un pašvaldību iestāžu vajadzībām;
b) Plaša pāreja uz ETL izmantošanu iespējama tikai
līdz ar visaptveroša uzlādes tīkla izveidi, kas ietver
gan ātrās uzlādes stacijas visā valsts teritorijā,
gan pietiekamu skaitu vidējās un lēnās uzlādes
staciju vietās ar lielu apmeklētāju skaitu (veikali,
ēdināšanas iestādes, tūrisma objekti);
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Komunikācijā ar uzņēmējiem par ETL izmantošanu
ieteicamie saziņas veidi ir:

Komunikācijas veidi, kas var tikt izmantoti, lai sekmētu
interesei par ETL skolēnu un studentu vidē:
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c) Lai radītu labvēlīgu vidi pārējai uz ETL, publiskās
uzlādes stacijās piedāvātajai enerģijai jābūt pieejamai
par cenām, kas salīdzināmas ar mājsaimniecībām
piemērojamo elektroenerģijas tarifu;
d) Lai pieņemtu lēmumu par autoparka elektrificēšanu
un izvēlētos transportlīdzekļus, kas ir piemēroti
nepieciešamo funkciju veikšanai, nepieciešams
definēt, kādām funkcijām transportlīdzekļi tiks
izmantoti un kādas prasības tiem izvirzāmas;
e) ETL izmantošana ievērojami samazina CO2 izmešu
daudzumu. Piemēram, Volkswagen Up benzīna
dzinēja automobilis, nobraucot 14000 km gadā,
rada 1,5 tonnas CO2 izmešu, bet Volkswagen e-Up
radītais izmešu daudzums ir 0 (skatīt aprēķinu
sadaļā 3.3.2.);
f) Regulāri izmantojot ETL un nobraucot vismaz
14000 km gadā, kā arī izmantojot bezmaksas
autostāvvietas, ETL kopējās īpašumtiesību
izmaksas 5-8 gadu periodā ir zemākas nekā līdzīgas
klases iekšdedzes dzinēja automašīnām.

E-AUTO

›› Iesaistoties komunikācijas aktivitātēs, tiks iegūta
specializēta informācija par elektromobilitāti un tās
piemērotību konkrētam uzņēmējdarbības veidam.
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Attēls 5.1. E-auto Latvijā*

* Avots: SIA "Ardenis"
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E-velo

Pirmajā mirklī šķiet, ka elektrovelosipēds ir tikai
parasts velosipēds ar elektromotoru. Tomēr, šim
jaunajam transportlīdzeklim attīstoties un kļūstot
aizvien populārākam, mēs redzam, ka e-velosipēdi
ir kas daudz nozīmīgāks: tas kļūst par funkcionālu
transporta veidu, ar kuru mūsdienās cilvēki spēj
novērst un mazināt problēmas, kādas mums pašiem
un videi līdz šim rada transports, kas patērē fosilo
degvielu un rada satiksmes noslodzi un pārblīvējumus
(sastrēgumus). Mūsdienu elektrovelosipēdi ir tikai
pirmie soļi šā nākotnes transportlīdzekļa virzienā
– gaidāms, ka nākotnē tas mainīsies pats un mainīs
sabiedrību.
Saskaņā ar “Elektromobilitātes attīstības plānu 2014.–
2016. gadam” elektrovelosipēds ir velosipēds, kas
aprīkots ar elektromotoru, kura jauda ir ne lielāka par
0,25 kW 72. Kaut arī elektrovelosipēdi neietilpst ETL
definīcijā, tomēr to izmantošana aizstāj iekšdedzes
transportlīdzekļu
lietošanu
noteiktā
attāluma
segmentā, līdz ar to elektrovelosipēdi ir jāņem vērā,
izstrādājot elektromobilitātes sistēmu Latvijā.
Tai pašā laikā arvien vairāk cilvēku izvēlas produktus,
kuri atbilst ilgtspējīgam dzīvesveidam, tādējādi
apliecinot, ka viņi vēlas padarīt pasauli labāku ar
jebkuru savu rīcību 73. Aizvien biežāk veselīga un
ilgtspējīga dzīvesveida piekritējiem tiek adresētas
reklāmas kampaņas, atbilstoši viņu vēlmēm tiek
pielāgots produktu dizains un izmantotie materiāli.
E-velosipēdi ir ļoti noderīgi cilvēkiem, kuri pārsvarā
dzīvo pilsētās un piepilsētās – vidē, kas ir īpaši
piemērota šādam pārvietošanās līdzeklim. Pateicoties
e-velosipēdiem, cilvēki maina savus ikdienas
pārvietošanās paradumus – viņi ar e-velosipēdiem
ikdienā veic pat ļoti lielus attālumus un pārliecinās, ka
pārbraucieni pa pilsētu pēkšņi ir kļuvuši daudz ātrāki
un vienkāršāki.

1. Stāvvietās aizņem maz vietas
Elektrovelosipēdiem (e-velosipēdiem) ir nepieciešams
tieši tikpat daudz vietas cik parastajiem velosipēdiem.
Tā kā, pateicoties e-velosipēdu lietošanas vienkāršībai,
ap 28% Eiropas autobraucēju būtu gatavi pāriet uz šo
jauno transporta veidu, pilsētas varēs iegūt jaunas
platības apstādījumiem un rotaļu laukumiem pilsētu
centros, pretstatā teritorijai, kura nepieciešama
cilvēku pārvietošanai ar automašīnu 74.

2. Vairāk mobilitātes mazākā telpā
E-velosipēdi piedāvā lielāku mobilitāti nekā
autotransports, bet aizņem maz vietas uz ceļa, jo
tie ļauj cilvēkiem uzturēt vienmērīgu un saskaņotu
kustības ātrumu neatkarīgi no ceļa slīpuma un
pretvēja. Tie efektīvāk izmanto autoceļu platību,
vienlaikus sniedzot iespēju pārvarēt līdzīgus attālumus
kā tipiskos ikdienas automašīnu vai sabiedriskā
transporta pārbraucienos starp pilsētu un laukiem un
noteikti – lielākus attālumus, kā esam pieraduši mērot
ar parastajiem velosipēdiem.

3. Ērtāks, lētāks un pilsētā noteikti ātrāks
nekā automašīna

73 LOHAS: http://www.lohas.com/Lohas-Consumer skatīts
09.11.2015.
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Saskaņā ar Eirobarometra 2007. gada pētījuma
rezultātiem ap 56% Eiropas Savienības iedzīvotāju
cenšas samazināt nepieciešamību pārvietoties ar
pilsētā tik neērto automašīnu, tā vietā ejot ar kājām
vai pārvietojoties ar velosipēdu 75.
Šādā situācijā vēl izdevīgāks ir e-velosipēds, kurš ir
ievērojami lētāks nekā sabiedriskais transports vai
automašīnas. E-velosipēda izmantošana mēnesī
maksā ap 40 EUR 76 vai mazāk, ieskaitot amortizācijas,
uzturēšanas un lietošanas izmaksas.

74 Satistikas dati par velosipēdu un e-velosipēdu lietošanas
raksturojošajiem rādītājiem: https://ec.europa.eu/energy/
intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/
presto_policy_guide_electric_bicycles_en.pdf skatīts 09.11.2015.
72 Velosipēdu reģistrācija ir brīvprātīga. Ja dzinēja jauda pārsniedz
0,25 kW, transportlīdzeklis noteiktajā kārtībā jāreģistrē kā mopēds,
http://www.csdd.lv/lat/registracija/velosipedu_registracija
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Kāpēc elektrovelosipēdi ir
svarīgi?

75 Eirobarometra pētījums: http://ec.europa.eu/public_opinion/
flash/fl_206b_en.pdf skatīts 10.11.2015.
76 Aprēķinos iekļauta akumulatora izmaksa, pieņemot, ka to
izmanto 4 gadus vai 19200 kilometrus, kā arī enerģijas izmaksas 0,2
EUR par kWh, kā arī labošanas un uzturēšanas izmaksas 150 EUR
gadā.
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4. Izmeši

8. Energoefektivitāte

Salīdzinājumā ar iekšdedzes dzinējiem un to izplūdes
gāzu emisijām, e-velosipēdi rada nelielu CO2 emisiju,
tie ir klusi un nerada daļiņu izmešus. Velosipēdiem CO2
emisijas pamatā tiek uzskaitītas velosipēda ražošanas
procesā un emisijas, kuras rodas ražojot elektrību,
kas nepieciešama e-velosipēda uzlādei. Savukārt
gan elektriskie automobiļi, gan iekšdedzes dzinēju
autotransports rada piesārņojumu no riepu diluma,
ceļa seguma diluma, ceļa krāsas diluma un bremžu
uzliku diluma.

Enerģijas daudzums, kas nepieciešams, lai uzsildītu
ap 60 litriem ūdens (tieši tik vidēji patērējam vienai
dušas reizei), ir līdzvērtīgs 198 km izbraucienam
ar e-velosipēdu. Degvielas patēriņš, ko izmantotu
automašīna ar 4 litru dzinēja tilpumu šādas distances
veikšanai, būtu aptuveni 8 litri, kas naudas izteiksmē
Eiropā noteikti būtu augstāka.

5. Drošība
E-velosipēdi drošības kontekstā ir līdzīgi parastajiem
velosipēdiem, jo tie ir vieglāki un lēnāki par
automašīnām. Statistika rāda, ka ikdienas braucieni
ārpus “bleķa kastes” ar velosipēdu rada mazākus
priekšlaicīgas nāves draudus nekā, piemēram, kustību
trūkums ikdienā 77.

E-velosipēdiem nepieciešamās enerģijas ieguvei
radītās CO2 emisijas var samazināt, izmantojot
atjaunojamos enerģijas avotus. 0,3 m2 liels Saules
panelis uz mājas jumta Centrāleiropā ļautu gadā iegūt
pietiekami daudz elektroenerģijas 5000 km tālam
braucienam ar e-velosipēdu 79. Līdz ar to šis transporta
veids ļauj atbrīvoties no atkarības no fosilajiem
enerģijas avotiem.

6. Mobilitātes veicināšana

10. Klimata mērķi

E-velosipēdi spēj apmierināt ikdienas pārvietošanās
nepieciešamības pilsētvidē praktiski tikpat labi kā
automašīnas, taču tie ir lētāki un tīrāki (apkopes
līdzekļu, izmēra un ietekmes uz vidi nozīmē). Turklāt,
izmantojot piemērotus e-velosipēdus, piemēram,
bērnu vai dažādu kravu pārvadāšanai, ir vēl vairāk
iespēju aizstāt automašīnu.

Jo vairāk cilvēku brauks ar e-velosipēdiem, jo
vieglāk mums būs sasniegt nospraustos CO2 izmešu
samazināšanas mērķus, piemēram, samazināt kopējo
izmešu daudzumu no transportlīdzekļu lietošanas,
samazinot kopējo negatīvo ietekmi uz vidi.

9. Ilgtspējība

7. Veselības uzlabošana
Atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas datiem
ikdienas 30 minūšu brauciens ar velosipēdu var
paildzināt dzīvi par astoņiem veselīgas dzīves
gadiem 78. Tas pat vēl lielākā mērā attiecas uz
e-velosipēdiem, jo tos viegli izmantot arī cilvēkiem
ar kustību traucējumiem vai veselības problēmām,
kā arī zemāku fizisko sagatavotību, kuriem citādi būtu
grūtības atsākt braukt ar velosipēdu.

77 Pasaules organizācijas dati un to interpretācija: http://www.
ubcmj.com/pdf/ubcmj_3_2_2012_6-11.pdf skatīts 09.11.2015.
78 Pasaules veselības organizācijas pētījuma rezultāti un datu
interpretācija: http://www.ubcmj.com/pdf/ubcmj_3_2_2012_6-11.
pdf skatīts 09.11.2015.

79 Saules enerģijas ieguves kalkulācijas: http://www.
solartechnology.co.uk/faqs/calculating-your-solar-requirments
skatīts 09.11.2015.

Vēsture un mērķauditorija

Sākotnēji daudziem šķita, ka elektromotors pie
parastā velosipēda ir nepieciešams tikai veciem vai
slimiem ļaudīm. Viņiem tas noteikti lieti noder, taču
izrādījās, ka šī ideja ir vēl nozīmīgāka un skar daudz
vairāk cilvēku.

7.1

Pirmsākumi

Mūsdienu e-velosipēda principu piedāvāja un
patentēja vācu izgudrotājs Egons Gelhārds (Egon
Gelhard) 1982. gadā 80. Diemžēl Gelhārds tolaik
nevarēja atrast nevienu velosipēdu ražotāju, kas
vēlētos viņa idejas pārvērst reālā produktā. Visdrīzāk
tas būtu bijis ļoti grūti, jo tolaik digitāla dzinēja vadība
un sensoru tehnoloģijas vēl tikai sāka attīstīties, un
šāds e-velosipēds būtu bijis nesamērīgi dārgs.
Pagāja vēl 10 gadi līdz 1993. gadā pirmo pārdošanai
paredzēto e-velosipēdu radīja Japānas motociklu
ražotājs Yamaha. Uzņēmuma inženieri jau uzreiz
saprata, ka līdz ar e-velosipēdu ir radusies arī jauna
transportlīdzekļa kategorija, kas būtiski atšķiras gan
no velosipēdiem, gan motocikliem.

7.2

Dizaina evolūcija

E-velosipēdi ir jauns produkts, kurš joprojām strauji
attīstās. Gan ražotāji, gan lietotāji tikai vērtē,
kuras dizaina izmaiņas ir nebūtiskas un kuras –
revolucionāras.
Līdzīga situācija sākotnēji bija attiecībā uz
mobilajiem telefoniem, kur ražotāji un lietotāji
vairākas desmitgades meklēja tādu dizainu, kāds
būtu visērtākais lietošanā. Ja pirmie mobilie telefoni
līdzinājās fiksētās līnijas tālruņiem, tad tagadējie
modeļi ir pilnīgi atšķirīgi. Sākotnēji arī e-velosipēdi
izskatījās kā parastie velosipēdi ar zemiem rāmjiem
un kājas bremzēm. Tie bija pielāgoti tā laika
mērķauditorijai – vecākiem ļaudīm.
Nākamā nozīmīgā tendence bija sportiski kalnu
e-velosipēdi, kas braucējiem sniedz baudu, jo
kalnup mīties ar tiem ir ļoti viegli. Šos e-velosipēdus
veiksmīgi attīstījuši KTM (Austrija) un Winora (Vācija).
KTM eRace kļuva par vislabāk pārdoto velosipēdu
uzņēmuma vēsturē. Šis sasniegums daudziem
ražotājiem lika paskatīties uz e-velosipēdiem no cita
skatupunkta – šo produktu iespējams pielāgot aizvien
jaunām patērētāju grupām.

Tā kā vienam uzņēmumam ir grūti pārliecināt visus
potenciālos produkta lietotājus, Yamaha pārliecināja
ar līdzīgiem produktiem tirgū ienākt arī konkurentus.
Jau dažu gadu laikā arī Sanyo, Panasonic, Mitsubishi,
Honda, Suzuki un daudzi citi uzņēmumi turpmāko
gadu gaitā sāka ražot e-velosipēdus. Ražotāji izstādēs
izvietoja testa trases, lai pēc iespējas daudz potenciālo
lietotāju un tirgotāju pārliecinātos, cik lieliski ir
e-velosipēdi.
Japāņiem e-velosipēdus izdevās veiksmīgi ieviest.
Piemēram, 2011. gadā Japānā tika pārdoti 430000
e-velosipēdu, kas ir krietni vairāk nekā mazo motociklu
ar kubatūru līdz 50 cm³ (257000) un motociklu ar
kubatūru virs 50 cm³ (148000) 81.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām
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Pašlaik ir vērojama ļoti strauja e-velosipēdu
tehnoloģiju attīstība, ko nosaka, piemēram, vieglie
un daudz jaudīgākie litija jonu akumulatori, aizvien
lielākais ražotāju skaits, kā arī patērētāju attieksmes
maiņa, proti, rūpes par savu veselību un vides stāvokli.

80 Egon Gelgard patents: http://patents.justia.com/inventor/egongelhard, skatīts 09.11.2015.
81 Japānas e-velo pārdošanas apjomi: http://www.bike-eu.com/
sales-trends/nieuws/2012/10/japan-2011-pedelec-sales-on-therise-10110039, skatīts 10.11.2015.

82 Avots: SIA “Blue Shock Bike“

E-velosipēdiem ir dažādi tehniskie un dizaina risinājumi,
tos pielāgojot dažādām lietotāju kategorijām. Daži
populāri un interesanti e-velosipēdu veidi ir:
›› Bekfīts (Bakfiets) – velosipēds ar lielu kasti
priekšdaļā, sākotnēji izmantots maizes piegādei
Nīderlandē. Šāda dizaina e-velosipēdi ir iemīļoti
Nīderlandē, kur tos izmanto ģimenes ar bērniem;
›› Bērnudārza pedelecs – ja ar velosipēdu jāpārvieto
lielāks bērnu skaits, noder tricikls ar lielu kabīni.
Piemēram, GoCab bērnudārza pedelecs ļauj ātri
un droši pārvadāt astoņus bērnus, kurus no lietus
pasargā tents.
Tiek ražoti arī ātrgaitas e-velosipēdi (e-velomobiļi)
un kravas e-velosipēdi, ar kuriem var pārvadāt,
piemēram, smagas mēbeles.

7.3

Kāpēc inovācijas nevar ieviest
uzreiz?

Tagad, atskatoties nesenajā pagātnē, varētu šķist
savādi – kāpēc cilvēki uzreiz nesteidzās iegādāties
e-velosipēdus?
Atbilstoši Evereta Rodžersa (Everett Rogers) inovāciju
difūzijas teorijai, nozīmīgu inovāciju izplatība prasa
laiku. Tās sabiedrībā izplatās, pateicoties diviem
kanāliem – masu medijiem un viedokļu līderiem.
Inovāciju sabiedrība pieņem piecos soļos: 1) gūstot
zināšanas, 2) gūstot pārliecību, 3) pieņemot lēmumu,
4) to ieviešot, 5) pārliecinoties un deklarējot sava
lēmuma pareizību. Vairums cilvēku, izvēloties ieviest
nozīmīgu jauninājumu, secīgi iet cauri šiem pieciem
soļiem, tomēr ir cilvēki, kas ir atvērtāki inovācijām, un
viņi var kļūt par viedokļa līderiem. Šie agrīnie inovāciju
pieņēmēji var paust citiem nozīmīgu viedokli, šādi
paātrinot inovācijas pieņemšanu.
Rietumeiropas masu medijos e-mobilitāte plašu
skanējumu ieguvusi jau divtūkstošo gadu sākumā,
tomēr Latvijā e-velosipēdi ir salīdzinoši nesens
jaunums, un lielākā daļa potenciālo lietotāju vēl veic
piecus inovācijas pieņemšanas soļus.
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Attēls 7.2. E-velosipēds kravas pārvadājumiem 83

Mūsdienās ik mēnesi tirgū ienāk milzums jauninājumu,
un tie uzņēmumi, kuri nespēj sekot līdzi laikam,
strauji zaudē popularitāti un ieņēmumus turpmākajai
attīstībai. Šādā vidē sekmīgāk spēj izdzīvot lielražotāji,
piemēram, labi atpazīstami autoražotāji. Tomēr
tieši nelielie uzņēmumi rada lielu skaitu interesantu
inovāciju. Strauji attīstās e-velosipēdu akumulatori –
pieaug to kapacitāte un samazinās izmēri. Attīstās arī
e-velosipēdu dzinēji un elektriskie kontrolieri (nelielas
kapacitātes dators, kas kontrolē jaudas un enerģijas
padevi dzinējam – e-velosipēda “smadzenes”) – tie
kļūst mazāki, palielinās dzinēju jauda un efektivitāte.

83 https://www.flickr.com/photos/hugojcardoso/3407368718

Vērtējot e-velosipēdu patēriņa attīstību, ir vērts
atcerēties mobilo un viedtālruņu attīstību: šis produkts
tagad ir ne tikai pārnēsājams telefons, tas sevī ietver
arī fotokameras, datora, pat televizora funkcijas, šādi
iegūstot tādu pielietojumu, ko sākotnēji ne mobilā
telefona ražotāji, ne lietotāji pat nebija gaidījuši. Līdzīgi
pavērsieni mums pašlaik grūti prognozējamā veidā
var sagaidīt arī e-velosipēdu funkcionalitāti un tirgu,
piemēram, mobilo iekārtu uzlāde no e-velosipēda,
navigācija, signalizācija, GPS izsekošana un dažādu
funkciju saslēgšana, savienojot viedtālruni ar
e-velosipēdu.

7.4

E-velosipēdi – plaša patēriņa prece

Mūsdienās e-velosipēdi ir kļuvuši par plaša patēriņa
preci vairākos pasaules reģionos, tai skaitā, arī Eiropas
Savienībā, kas šajā ziņā ir otrs nozīmīgākais reģions
pēc Ķīnas. Ķīnā e-velosipēdi ir ļoti populāri: ja 1998.
gadā Ķīnā tika saražoti 58 tūkstoši e-velosipēdu, tad
2011. gadā – 33 miljoni 84.

84 Michael Barris – New York Yournal - E-bikes: a solution to
pollution, or just a public safety hazard?: http://usa.chinadaily.com.
cn/opinion/2014-05/19/content_17518562.htm

Eiropā nozīmīgākais e-velosipēdu tirgus pašlaik ir Vācijā,
Nīderlandē un Austrijā, tomēr, pieaugot interesei par
šo produktu, uzlabojoties tehnoloģijām un iespējām,
noiets un tirgus aptvērums strauji palielināsies.

7.5

E-velosipēdi Latvijā

Latvijā e-velosipēdi parādījās pirmajā 21. gadsimta
desmitgadē – tie bija smagnēji, ar lieliem akumulatoriem
un dzinējiem, drīzāk līdzīgi motorolleriem. Šie dārgie
transportlīdzekļi neguva lielu popularitāti.

Raksturīgi, ka 2009./2010.gadā slikto laikapstākļu
dēļ parasto velosipēdu tirgus nedaudz saruka,
bet e-velosipēdu tirgus tik un tā turpināja strauji
attīstīties 86. 2013. gadā Francijā tika pārdoti 480000
velosipēdu, kas ir par 17% vairāk nekā gadu iepriekš.
Vācijā elektrisko velosipēdu skaits sasniedzis 2
miljonus vienību, kas ir vismaz simts reižu vairāk nekā
reģistrēto elektrisko automašīnu skaits 87.

Gan attīstīto valstu tirgū, gan Ķīnā ir vērojama
e-velosipēdu cenas pieauguma tendence – laikam
ejot, patērētāji novērtē jaunās e-velosipēdu
tehnoloģijas un šo ērtību iegūšanai ir gatavi maksāt
par e-velosipēdiem vairāk. Labi attīstītos tirgos,
piemēram, Nīderlandē lēti e-velosipēdu modeļi pat nav
vairs atrodami. Toties e-velosipēdu klāsts kļuvis ļoti
plašs – šeit pieejami 28 zīmolu ražoti 323 e-velosipēdu
modeļi 88. Līdzīgas izmaiņas ir arī Āzijas valstu
e-velosipēdu tirgū, piemēram, Taivāna pēdējā laikā
eksportē mazāk e-velosipēdu, toties šo e-velosipēdu
vidējā cena pieaug. E-velosipēdu tirgus izaugsmes
potenciāls vēl ir tālu no maksimuma – prognozējams,
ka ap 2018. gadu e-velosipēdu pārdošanas apjoms var
sasniegt ap 47,6 miljonus 89.
Vēl tikai pirms dažiem gadiem elektrovelosipēdus
nereti dēvēja par “omes mašīnām”, taču pašlaik to
statuss sabiedrībā ir pilnīgi mainījies.

85 E-velo ražošanas apjomi Eiropas savienībā: http://www.bikeeu.com/sales-trends/nieuws/2015/11/growth-on-all-fronts-for-eubike-industry-in-2014-10124768, skatīts 10.11.2015.
86 ES e-velo tirgus 2000.g.–2014.g.: http://www.statista.com/
statistics/388847/bicycle-sales-in-the-european-union-eu, skatīts
09.10.2015.
87 http://www.ecf.com/news/cycling-sells-three-of-eus-biggest-marketssee-substantial-increase-in-bike-sales-in-2014/

Attēls 7.3. Ķīnā ražots e-velosipēds K-Fa 90

Tomēr tehnoloģijas strauji attīstījās – e-velosipēdi
kļuva vieglāki, ar labākiem akumulatoriem. Vietējā
tirgū iekļuva arī zemākas kvalitātes e-velosipēdi no
Ķīnas, kuru neatbilstošā kvalitāte dažkārt negatīvi
ietekmēja spriedumu par e-velosipēdiem.
Pieaugot e-velosipēdu noietam Baltijas valstīs, šeit
sāk izveidoties arī pirmie e-velosipēdu ražotāji un
apkalpes uzņēmumi gan hobija, gan rūpnieciskajā
līmenī. Salīdzinot ar Rietumeiropas tirgiem,
e-velosipēdi tomēr Latvijā līdz šim ir guvuši mazāku
popularitāti. Tam ir vairāki iemesli, piemēram:
›› nav izveidojusies tāda velo braukšanas izpratne kā
Rietumeiropas valstīs – pie mums velosipēds vēl
netiek uzskatīts par universālu transportlīdzekli,
kas piemērots visām dzīves situācijām;
›› ir jāpilnveido velo infrastruktūra;
›› iedzīvotāju zemā pirktspēja neļauj izvēlēties
augstākas kvalitātes un dārgākus e-velosipēdus.
Tomēr e-velosipēdi ir perspektīvs nākotnes
transportlīdzeklis, un arī Latvijā ir jātiecas pēc iespējas
veicināt to ieviešanu un izmantošanu.

88 Nīderlandes e-velo statistika: http://www.bike-eu.com/
home/nieuws/2010/4/in-holland-one-out-of-eight-bikes-iselectric-1016132, skatīts 09.11.2015.
89 Paredzamie e-velo pārdošanas apjomi: http://www.statista.
com/statistics/255658/worldwide-sales-of-electric-bicycles-byregion/, skatīts 09.11.2015.
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Strauji mainās arī e-velosipēdu ražotāju saraksts
– industrijā iesaistās gan jauni uzņēmumi, gan arī
atpazīstami ražotāji, piemēram, Bosch, Siemens,
Samsung, Volkswagen, BMW, Audi, Opel, Daimler.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

Eiropas Savienībā e-velosipēdu ražošanas apjoms
2014. gadā pārsniedz 11 miljonus vienību 85. Patieso
e-velosipēdu skaitu ir grūti apzināt – tie netiek reģistrēti
kā īpašs transportlīdzeklis. Tomēr e-velosipēdus
ikdienā lieto miljoniem eiropiešu.

90 https://www.flickr.com/photos

7.6

Lietotāji

Mūsdienās, attīstoties e-velosipēdu tehnoloģijām,
strauji mainās arī to mērķa lietotāju “portrets”, tomēr
pašlaik jau iezīmējas vairākas noturīgas tendences.

Uzņēmumu velo parki
Vairāku veidu uzņēmējdarbībā mūsdienu e-velosipēdi
nodrošina izcilas konkurences priekšrocības – tie
ietaupa transporta izmaksas, vienlaikus ļaujot
krasi palielināt pakalpojumu sniegšanas ātrumu
pilsētās. Savus e-velosipēdu parkus mūsdienās
attīsta uzņēmumi, kas nodarbojas ar ēdiena (picu,
austrumu virtuves) piegādi, pasta un kurjerpasta
pakalpojumiem, amatniecību un citi uzņēmumi.

Valsts iestāžu velo parki
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8.

E-velosipēdu veidi

Eiropas Savienības normatīvi (Direktīva 2002/24/
EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko
transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu 91) nosaka
kritērijus dažādu e-velosipēdu lietošanai. Tiek izdalīti
šādi galvenie e-velosipēdu veidi:
›› Pedelecs 25 – ar pedāļiem darbināms velosipēds
ar elektriskā motora piedziņu. Maksimālā
pastāvīgā motora jauda ir 250 W (norādīta uz
dzinēja specifikācijas plāksnītes). Piedziņas jaudai
pakāpeniski jāsamazinās, līdz tiek sasniegti 25
km/h un dzinējam jāpārstāj darboties vēlākais
pēc 25 km/h ātruma sasniegšanas. Ja velobraucējs
pārstāj mīt pedāļus, piedziņai jāatslēdzas
nekavējoties. Juridiski šie transportlīdzekļi tiek
pielīdzināti parastiem velosipēdiem, tehniskā pase,
braukšanas tiesības, ķivere un cits īpašs aprīkojums
nav obligāti.

E-velosipēdi var sniegt ieguldījumu arī lētāka un
efektīvāka valsts un pašvaldību sektora attīstībā.
Līdzīgi kā uzņēmumu gadījumā e-velosipēdi ļauj
krasi samazināt transporta izmaksas un palielināt
pakalpojumu sniegšanas ātrumu. Dažādu konstrukciju
e-velosipēdi var kļūt par lielisku palīgu gan pašvaldības
policijai, gan sociālajam dienestam, vienlaikus radot
modernas valsts pārvaldes sistēmas tēlu.

›› E-velosipēdi 25 un E-velosipēdi 20/25 ar dzinēja
jaudu vairāk nekā 250 W tiek uzskatīti par mazjaudas
motocikliem, kam nepieciešama tehniskā pase.

Nomas uzņēmumu tīkli

›› E-velosipēdi 20, 25 & 45, kuru motora darbību
kontrolē ar roku, parasti ar pagriežamu rokturi. Šie
ir mazas jaudas transportlīdzekļi, un to jauda parasti
ir līdz 20 km/h, tāpēc, piemēram, Vācijā ar tiem var
braukt bez ķiveres. Ātrākiem e-velosipēdiem gan
ķivere ir nepieciešama.

Strauji attīstās e-velosipēdu nomas uzņēmumi –
aizvien vairāk e-velosipēdu lietotāju pārliecinās, ka tos
vienkāršāk ir nomāt, nevis pašam uzņemties rūpes par
tehnisko stāvokli un apkopi. Attīstoties nomas punktu
tīklam un krītoties ilgtermiņa nomas izmaksām,
e-velosipēdi pilsētās un piepilsētās spēs izkonkurēt
gan automašīnas, gan sabiedrisko transportu.

›› E-velosipēdi 45, kuru motora darbību kontrolē
mīšanās ar pedāļiem (Pedelec 45) vai ar roku.
Dzinējs pārstāj darboties pie 45 km/h. Šie ir
mazas jaudas transportlīdzekļi, kam nepieciešama
apdrošināšana un vismaz mopēda vadītāja tiesības.

Privātpersonas
Latvijas sabiedrība īpaši neatšķiras no pārējo Eiropas
valstu iedzīvotājiem, un arī šeit ir ne mazums cilvēku,
kuri vēlas sevi apliecināt kā “nākotnes vēstnešus”,
vienlaikus ietaupot laiku un naudu. E-velosipēdi ir
ļoti piemēroti mūsdienu pilsētniekam, kurš vēlas gan
izkustēties, gan arī nenosvīdis nokļūt savā darbavietā.

91 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/24/EK (2002.
gada 18. marts), kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko
transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes
Direktīvu 92/61/EEK

Pedelecs 25

Pedelecs 45, E-velosipēds 45

E-velosipēdi – mazjaudas
motocikli, e-baiki, e-skūteri

Nosaukums

EPAC (velosipēds ar
elektrisko dzinējspēku)
jeb Pedelecs, juridiski –
velosipēds

Mazas jaudas velosipēds L1e ar
mazu jaudu vai ražotāja iestatītu
ātruma ierobežojumu līdz 20
km/h

Mazas jaudas velosipēds L1e

Dzinējspēks

Minot pedāļus

Minot pedāļus līdz 45 km/h un
tikai elektriskā jauda līdz 20
km/h

Tikai elektrisks līdz 20 km/h, 25
km/h vai 45 km/h

Dzinēja jauda

Līdz 250 W

Līdz 1 kW

Līdz 4 kW

Maksimālais ātrums, pie
kāda darbojas motors

25 km/h

20 km/h (tikai elektriskā jauda),
45 km/h, ja tiek mīti pedāļi

Līdz 45 km/h

Vadītāja apliecība

Nav nepieciešama

Jā

Jā

Reģistrācija

Nav jāveic

Nav jāveic

Nav jāveic

CE marķējums

Jā

Nē ( jā, lādētājam, ja tas ir
atsevišķi)

Nē ( jā, lādētājam, ja tas ir
atsevišķi)

Apdrošināšana

Nē

Jā

Jā

Veloceļu lietošana

Drīkst

Pa autoceļiem un veloceļiem bez
dzinēja un ārpus apdzīvotām
teritorijām

Pa autoceļiem un veloceļiem
ārpus apdzīvotām teritorijām

Atpakaļskata spogulis

Nē

Jā

Jā

Kas ir pedelecs?

Populārākais
un,
iespējams,
tehnoloģiski
daudzsološākais e-velosipēdu veids ir pedelecs
(pedāļu elektriskais velosipēds – angļu val. Pedal
Electric Cycle) – velosipēds ar elektrisko dzinēju, kurš
nodrošina spēka padevi, tikai minoties ar pedāļiem.

Pedeleca motora ieslēgšanos nosaka sensors, kurš
mēra, vai lietotājs min pedāļus. Šis sensors nodrošina
to, ka pedelecs ir droši lietojams – tā elektromotors
darbojas tikai tad, ja braucējs min pedāļus.
E-velosipēdam var būt rotācijas vai griezes sensori.
Rotācijas sensori ir primitīvāki – ja pedāļi tiek griezti,
motors ieslēdzas, ja nē – izslēdzas. Savukārt griezes
sensori maina dzinēja darbības jaudu atkarībā no
spēka, ar kādu braucējs minas – jo stiprāk minas, jo
lielāka ir dzinēja darbības jauda.
Sasniedzot 25 km/h ātrumu, pedeleca elektromotors
automātiski izslēdzas. Šai īpatnībai ir gan drošības,
gan juridiski iemesli – šis ir augstākais iespējamais
ātrums, pie kura transportlīdzeklis formāli joprojām
tiek uzskatīts par velosipēdu. Ar šādu ātrumu braucējs
vietās, kur riteņbraukšana ir atļauta, joprojām var braukt
bez ķiveres, vadītāja apliecības vai apdrošināšanas.
Elektroenerģiju piegādā akumulators, kuru var
atkārtoti uzlādēt no jebkuras kontaktligzdas,
izmantojot piemērotu lādētāju. Akumulatoru visbiežāk
novieto uz aizmugurējā bagāžnieka vai uz rāmja, taču
bieži to iebūvē e-velosipēda rāmī.

Akumulatora darbības ilgumu nosaka daudzi
faktori, tostarp braucēja svars, iestatījumi, ātrums,
laikapstākļi. Labākie pedelecu modeļi optimālos
apstākļos ļaus nobraukt pat 100 km, tomēr vairumam
modeļu ar vienu uzlādi nobraucamais attālums ir ap
50 km. Ja lietotāju uztrauc tas, ka akumulatora darbība
var beigties pārāk ātri, viņam ir dažādas iespējas
mainīt braukšanas režīmu, lai akumulators darbotos
ilgāk. Lai gan tehnoloģiski ir iespējami arī akumulatori
un dzinēji, kas minoties spēj lādēt akumulatoru,
uzlāde no šāda veida savienojuma fiziski ir ļoti grūta
lietotājam, jo ir jāpieliek ļoti liels daudzums enerģijas
akumulatora uzlādei (ļoti smaga mīšanās).
Pastāv arī līdzīgi kā e-auto elektriskie dzinēji,
kas piedāvā rekuperācijas iespēju jeb iespēju
elektrovelosipēda lietotājam uzlādēt akumulatoru,
ar elektrovelosipēdu minoties un bremzējot (šādā
gadījumā motors nevis patērē jaudu, bet ražo enerģiju,
ko novirza uz akumulatoru). Šeit gan ir jāpiebilst, ka
šobrīd (2015. gads) esošās tehnoloģijas un ražotāji
nepiedāvā realitātē ļoti efektīvus risinājumus.
Minoties un lādējot akumulatoru, kā arī bremzēšanas
veidā
lādējot
elektrovelosipēda
akumulatoru,
vidējais ieguvums 70 kilometru distancē ir 2% no
akumulatora ietilpības, no kā praktisks ieguvums ir
neliels, salīdzinot ar iztērēto lietotāja enerģiju, lādējot
akumulatoru (mīties ir grūtāk vidēji trīs reizes, jo ir
jādarbina ne vien ritenis, bet arī jāgriež motors).
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8.1

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

Tabula 7.1. Nozīmīgākās tehniskās un tiesiskās atšķirības starp dažādiem e-velosipēdu veidiem

Attēls 8.1. Elektrovelosipēda galvenās komponentes 92

8.2

46

Dzinēji

8.2.2 Motors centrā

E-velosipēdu dzinēji var atrasties velosipēda
priekšdaļā, centrā vai aizmugurē. Katram risinājumam
ir savas pozitīvās un negatīvās iezīmes.

Piemēri: Panasonic, Yamaha, Bosch, Brose, Electragil,
Sunstar, u.c.
Pozitīvās iezīmes

8.2.1 Rumbas motors aizmugurējā ritenī
Piemēri: 8Fun, BionX, TranzX, Heinzmann, Panasonic,
Sparta (Accell), Ultra Motor u.c.
Pozitīvās iezīmes
- Laba vilce un saķere ar dizaina rāmja ģeometriju;
- Pārsvarā viegli savietojams ar esošajiem
pārslēdzēju komplektiem (dažas no sistēmām
ir pieejamas arī integrētajos rumbu ātrumos,
piemēram, BionX);
- Pārsvarā viegli modernizēt (pieejami komplekti).
Negatīvās iezīmes
- Lai samainītu riepas, ir nepieciešams atvienot
vadus;
- Ja tiek kombinēts ar uz bagāžnieka liekamo
akumulatoru, aizmugure ir ļoti smaga;
- Papildu masa ritenim, kas ierobežo ātrumu;
- Lielākajā daļā gadījumu nav iespējamas kāju
bremzes.

92 Avots: SIA „Blue Shock Bike”

- Laba vilce un saķere, dimanta rāmja ģeometrija;
- Smaguma centrs centrālajā daļā;
- Riteņos nav nekādas papildu kustīgās masas;
- Nav nepieciešama vadu atvienošana, lai
salabotu caurumu riepā. Riepas ir tādas pašas kā
klasiskajiem velosipēdiem;
- Mazāk iespēju sabojāt, jo ir neliels izmērs un īsi
vadi;
- Uzstādīšana ir vienkārša, ja motors ir labi
integrēts ar rāmi.
Negatīvās iezīmes
- Nav vai tikai ar grūtībām ir modernizējams, jo
vidējai piedziņai parasti ir nepieciešams īpašs rāmis
(izņēmums ir Sunstar);
- Divriteņa dizaina izstrādē ir nepieciešams pielikt
lielākas pūles;
- Ne vienmēr ir saderīgs ar kājas bremzi.

Pozitīvās iezīmes
- Vienkārša elektrovelosipēda konstrukcija;
- Viegli modernizējams;
- Brīva izvēle pedāļu jaudas transmisijas
risinājumam;

Standarta e-velosipēds uz 100 kilometriem patērē
ap 1 kWh vai pat mazāk elektrības – apmēram tikpat,
cik patērē 100 W spuldze 10 stundās. Savukārt
ekonomiska automašīna ar iekšdedzes dzinēju uz 100
km patērē degvielu, kuras enerģijas analogs ir vismaz
50 kWh.

- Iespējams viegli uzstādīt kājas bremzes.
Negatīvās iezīmes
- Nelielas saķeres problēmas braucot kalnup un
pa slidenām virsmām (priekšējais ritenis izslīd, ja
uz priekšējā riteņa ir nepietiekams svars un nav
saķeres kontroles);
- Iespējams negadījumu risks, modernizējot
divriteni, piemēram, ievietojot jaudīgākus,
neatbilstoša izmēra dzinējus;
– Papildu kustīgs svars ritenī.

8.3

Enerģijas uzglabāšana

Lai gan elektrības baterijas cilvēki izmanto
vairāk nekā 2000 gadu, tikai nesenie sasniegumi
akumulatoru tehnoloģiju attīstībā ir ļāvuši attīstīties
arī e-velosipēdiem.
Pirmie e-velosipēdiem potenciāli izmantojamie bija
niķeļa–kadmija akumulatori (ražošanas tehnoloģijas
attīstītas 1980-tajos gados), tomēr ap 4 kg smags
akumulators neļāva nobraukt vairāk nekā 20 km.
2002. gadā tika izstrādātas tādas litija jonu
akumulatoru ražošanas tehnoloģijas, kas padarīja
šos akumulators piemērotus arī e-velosipēdiem, un
mūsdienās vairumam izmanto tieši šos akumulatorus.

8.4

Vadība un kontrole

E-velosipēda dzinēju var darbināt bez atslēgas,
piemēram, vienkārši sākot griezt pedāļus. Tomēr, lai
pēc iespējas novērstu zādzības, vairumu e-velosipēdu
var iedarbināt tikai ar klasisko pagriežamo atslēgu vai
radio atslēgu.
Vairumam e-velosipēdu var mainīt piedziņas jaudu,
izmantojot pie stūres izvietotās pogas. Par izvēlēto
jaudas līmeni informē LED gaismiņas vai displejs, kurš
sniedz arī citu informāciju – par akumulatora stāvokli,
braukšanas ātrumu u.c.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

Piemēri: 8Fun, TranzX, Heinzmann, Chindalang,
Libahuang, Tongchin, u.c., tostarp apmēram 2000–
3000 piegādātāji Ķīnā.

Vairumam e-velosipēdu akumulatori ir viegli
noņemami, taču nereti tiek ražoti arī e-velosipēdi,
kuriem akumulators ir rāmja konstrukcijas iekšpusē
un tie ārēji izskatās pēc parastiem velosipēdiem.
Pirms izvēlēties šādu e-velosipēdu, ir vērts padomāt,
vai vienmēr būs viegli atrast iespēju to uzlādēt.
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Interesantas
perspektīvas
paver
globālās
pozicionēšanas
sistēmas
iespēju
integrēšana
e-velosipēdos. Šādi iestādes un uzņēmumi var
sekot līdzi savam e-velosipēdu parkam. E-velosipēdi
apvienojumā ar viedtālruņiem var sniegt interesantu
informāciju saviem lietotājiem, piemēram, saistībā ar
tūrismu.
Plašas iespējas paver viedtālruņa un e-velosipēda
funkciju savietošana – šajā jomā turpmāk ir gaidāma
intensīva un interesanta e-velosipēdu funkcionalitātes
attīstība. E-velosipēdus to īpašnieki var kontrolēt ar
viedtālruņa palīdzību, uzzinot velosipēda atrašanās
vietu un ieslēdzot vai atslēdzot dzinēju vai pat bloķējot
riteņus.

E-VELO

8.2.3 Rumbas motors priekšējā ritenī

9.

Izmantošana

Braucienu ar e-velosipēdu ir grūti iztēloties, līdz
tas nav izmēģināts praksē. Šī transportlīdzekļa, jo
īpaši pedeleca burvība ir dzinēja un muskuļu jaudas
apvienojumā – braucot šķiet, ka velosipēdu pārsteidzoši
viegli un ātri uz priekšu virza jūsu muskuļu spēks, lai
gan lielāko daļu enerģijas nodrošina elektromotors.
Cilvēkiem, kuri pieraduši braukt ar parasto velosipēdu,
īpaši neparasts būs brauciens pret kalnu – piepūle būt
tāda pati, kāda braucot pa līdzenu vietu.

9.1

Ekspluatācija

Ikdienā e-velosipēda ekspluatācija un lietošanas īpaši
neatšķiras no parasta velosipēda lietošanas. Tomēr ir
arī atšķirības:
›› E-velosipēds ir smagāks, tas sver līdz 20 kg;
›› E-velosipēds ir jāieslēdz un jāizslēdz, ar pogu
palīdzību var regulēt arī piedziņas jaudu. Tomēr
e-velosipēda kontrole ir nesalīdzināmi vienkāršāka
nekā, piemēram, viedtālruņa darbības kontrole;
›› Ik pa laikam ir nepieciešams uzlādēt akumulatoru.
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9.1.1

Uzlāde un enerģijas patēriņš

Lai uzlādētu akumulatoru 70 kilometrus tālam
braucienam (aptuveni 10 ampērstundas), ir
nepieciešami 0,495 kWh, kas izmaksā aptuveni 0,05–
0,06 EUR.
E-velosipēda lādētājs pēc konstrukcijas līdzinās
datora un citu mājās iekārtu lādētājam, tas patērē
maz enerģijas un ļauj jebkuram uzlādēt e-velosipēdu
no parastas 220V rozetes.

Attēls 9.1. E-velosipēda lādētājs un akumulators 93

Pašlaik Eiropas Savienībā tiek izstrādāts vienots
e-velosipēda akumulatora uzlādes standarts (RoPD)
94
, un ražotāji sākuši tam pievienoties brīvprātīgi. Šis
standarts elektrovelosipēda lietotājam padarīs daudz
ērtāku elektrovelosipēda lādētāja iegādi.

9.1.2

Akumulatori

E-velosipēdiem ir pieejami dažādu apjomu akumulatori.
Parasti to ietilpību izsaka ampērstundās. Ikdienas
lietošanai der arī mazāki 8, 10 vai 12 ampērstundu
akumulatori, kas atkarībā no braukšanas veida
nodrošina 40 līdz 70 kilometrus garu nobraukumu
ar vienu uzlādi. Tālākām distancēm nepieciešams
izvēlēties lielāku akumulatoru (līdz 20 ampērstundas),
kas ļaus nobraukt pat 120 kilometrus. Šāds akumulators
ir lielāks un smagāks, tomēr tas var būt nepieciešams
tiem valsts institūciju vai uzņēmumu darbiniekiem,
kuriem ikdienā jāveic lielas distances, piemēram,
policistiem, pastniekiem, kurjeriem u.c.
Pakāpeniski attīstās arī pedelecu rekuperācija – uzlāde
no bremzēšanas rezultātā radītās enerģijas, kas ļaus
paildzināt akumulatora darbības laiku.

93 Avots: SIA “Blue Shock Bike”
94 RoPD standard: http://www.rosenberger.com/en/products/
automotive/ropd.php, skatīts 09.11.2015.
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Attēls 9.2. 36V elektriskā velosipēda akumulatora cenas izmaiņas*
* Aprēķini veikti, balstoties uz pasaulē lielāko ražotāju septiņu mēnešu vidējām akumulatoru cenām Aliexpress.com Internet veikalā

9.1.3

Brauciens bez akumulatora

Ja brauciena laikā akumulators izlādējas vēl pirms
gala mērķa sasniegšanas, ar pedelecu ceļu var
turpināt, minoties kā ar parastu velosipēdu. Arī pats
braucējs, ja vēlas, var dzinēju izslēgt. Šādā situācijā
pedeleca braukšanas un gaitas īpašības būs aptuveni
tādas pašas kā parastam velosipēdam – motora un
akumulatora svars braucienu apgrūtinās tikai par
kādiem 1–3%. Vairumam pedelecu aizmugurējai
rumbai ir pārnesumi.

9.1.4

Ātrums

Tie, kuri māk braukt ar velosipēdu, praktiski acumirklī
pratīs braukt arī ar mūsdienīgu pedelecu. Šo velosipēdu
ir tikpat viegli kontrolēt – uzsākt braucienu, strauji
apstādināt, pagriezties – kā parastu velosipēdu.
Atbilstoši Eiropas Savienības standartiem e-velosipēda
motora darbība tiek atslēgta, pārsniedzot ātrumu
25 km/h. Elektromotora darbība pakāpeniski tiek
ierobežota jau pie zemāka ātruma, līdz ar to motora
apstāšanās nav pēkšņa. Protams, ar savu muskuļu
spēku braucējs var braukt arī ātrāk par 25 km/h.
Kad braucējs ātrumu samazina zem 25 km/h, motors
atkal ieslēdzas un pakāpeniski palielina jaudu.

9.1.5

Braukšanas tiesības

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

2013.11.02

Elektrovelosipēdi
drīkst
pārvietoties
pa
velotransportam paredzētajiem ceļiem, tostarp
riteņbraucēju celiņiem un pārējām velo transportam
pieejamajām zonām.
Lai pārvietotos ar elektrovelosipēdu, visbiežāk ir
nepieciešamas tādas pašas tiesības kā ar parastu
velosipēdu, respektīvi, no 10 gadu vecuma ir iespēja
nokārtot velosipēda vadītāja eksāmenu un iegūt
apliecību. Ja elektrovelosipēda jauda vai citi parametri
pārsniedz valstī noteiktos parametrus (piemēram, ES
Direktīva 2002/24/EC par 25km/h motora ātrumu), ir
nepieciešams veikt reģistrāciju un citus pasākumus
atbilstoši konkrētās valsts likumiem (visbiežāk tad
elektrovelosipēds tiek reģistrēts motociklu vai mopēdu
klasē, un ir jākārto speciāli šai kategorijai atbilstošas
tiesības, jāveic transportlīdzekļa reģistrācija un citi
likumos noteiktie noteikumi).
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Ja pedelecs nepārsniedz noteiktos standartus (25 km/h
maksimālais ātrums un motora jauda nepārsniedz
250 W), tam nav obligāti nepieciešams speciāls ar
motocikliem un skūteriem saistīts ekipējums: spoguļi,
pagriezienu indikācijas signāli, ķivere, numura zīme u.c.
E-velosipēda ātrums vai jauda var pārsniegt šīs
robežvērtības, bet tādā gadījumā uz šo transportlīdzekli
attiecas mopēdiem un motocikliem piemērotie
noteikumi, t.sk., ir nepieciešama braukšanas atļauja
un apdrošināšanas polise.
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2013.10.26

9.2

Drošība

Būtiskākais ar e-velosipēdiem saistītais specifiskais
drošības aspekts ir akumulatoru lietošanas drošība, jo
litija jonu akumulatori, jo īpaši tad, ja tie ir bojāti, var
izraisīt ugunsgrēku.
Tā kā šis risks var negatīvi ietekmēt aizvien ienesīgākās
e-velosipēdu industrijas attīstību, tam tiek pievērsta
liela uzmanība. Akumulatori nedrīkst uzliesmot ne
ikdienas lietošanā, ne ekstrēmos apstākļos, vai,
piemēram, e-velosipēdam iekļūstot avārijā. Par laimi,
šādi uzliesmošanas gadījumi ir ļoti reti. Piemēram,
izmantojot analoģiju automašīnu pasaulē, elektrisko
automašīnu akumulatoru uzliesmošanas risks ir
vairākkārt zemāks nekā parastā iekšdedzes dzinēja
uzliesmošanas risks.
Akumulatoru ražotājiem, pārdevējiem, e-velosipēdu
ražotājiem, pārdevējiem un nomātājiem, kā arī
citiem lietotājiem ir jāpievērš uzmanība akumulatoru
marķējumam un akumulatora pārbaudes atskaitei,
kurai jāsatur informācija par akumulatora tipu,
numuru, izmēriem, svaru. Protams, pārdot drīkst tikai
drošības prasībām atbilstošus akumulatorus.
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Visaptveroša akumulatoru drošības pārbaude notiek
atbilstoši organizācijas BATSO specifikācijai (www.
batso.org), pēc pārbaudes akumulatoru attiecīgi
marķējot. Līdz ar to arī Latvijā būtu vēlams izvēlēties
tikai tādus akumulatorus, kuriem ir atbilstošs BATSO
marķējums.

Ikdienā, lietojot litija jonu akumulatorus, vēlams
ievērot šādus nosacījumus, kas palielinās gan drošību,
gan arī nodrošinās ilgāku akumulatora darba mūžu:
›› Akumulators jāsarga no pārkaršanas, piemēram,
nav ieteicams litija jonu akumulatoru uzglabāt
ilgstoši temperatūrā virs 50C°. Tas var veicināt
akumulatora šūnu sairšanu un bojāt akumulatora
veiktspēju;
›› Nav vēlams ilgstoši (piemēram, pusgadu) glabāt
pilnībā izlādētu akumulatoru.
›› Vēlams akumulatoru lādēt atstatus no viegli
degošiem priekšmetiem un lādējot neatstāt ilgstoši
bez uzraudzības;
›› Akumulatoru nevajadzētu glabāt temperatūrā
kas zemāka par 0C°. Šis process var bojāt litija
jonu šūnas akumulatorā un mazināt akumulatora
veiktspēju;
›› Akumulatoru vēlams noņemt, ja e-velosipēds tiek
tālu pārvadāts zem atklātas debess, piemēram, uz
automašīnas jumta;
›› Visbiežāk lietotajiem litija jonu akumulatoriem ar to
aizsargkorpusiem ideālā darbības temperatūra ir no
+10C līdz + 40C, kad tie spēj sniegt optimālo enerģijas
atdevi. Pārsniedzot šīs robežas, akumulatora
veiktspēja uz brīdi var strauji samazināties, taču
tā automātiski atjaunosies, atgūstot darbības
temperatūras robežas;
›› Bez pārbaudes (BATSO) nevajadzētu izmantot
akumulatoru, kas pārcietis triecienu un guvis
acīmredzamus bojājumus, šāda akumulatora
lietošana var būt bīstama velosipēdam un
lietotājam, jo bojātas, atklātas litija jona šūnas var
būt viegli uzliesmojošas.
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95 Avots: http://www.batso.org/News-Events/BATSO-GeneralMeeting-2014, skatīts 26.08.2015.

E-velosipēdu grupas

E-velosipēdi ir krietni sarežģītāki un dārgāki par
parastajiem velosipēdiem, tie darbojas, pateicoties
sarežģītai cilvēka un elektromotora mijiedarbībai.
E-velosipēdu tirgus pēdējos gados ir kļuvis milzīgs,
un tiem, kuri šo jomu nepārzina, kļūst aizvien grūtāk
veikt pareizo izvēli. Ir jāizvēlas starp atšķirīgu jaudu,
akumulatora ietilpību, cenām, aprīkojuma kvalitāti,
galu galā visos parametros var iedziļināties aizvien
vairāk un ilgāk, tā arī nesaprotot, ko īsti izvēlēties.
Tāpēc, veicot šo izvēli, ir vērts ieklausīties jomas
ekspertu viedoklī.

Saliekamais e-velosipēds
Šis e-velosipēds ir kompakts – to var salikt un ievietot
pat mazā automašīnā, šaurajā lielpilsētas dzīvoklītī,
metro vai vilcienā. Šis e-velosipēds ir nenovērtējams
ieguvums tiem, kuri ikdienā brauc ar piepilsētas
vilcienu vai atstāj automašīnu ārpilsētā un uz centru
dodas ar e-velosipēdu.

Tirgotāji pārsvarā piedāvā 6 elektrovelosipēdu grupas,
kur katru raksturo savi raksturojošie mērķa lietotāji un
izmantošanas iespējas.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

10.

Pilsētas e-velosipēds
Piemērots vienkāršiem braucieniem pa pilsētu, bez
stresa un bez sviedriem. Šie e-velosipēdi izskatās
līdzīgi parastiem velosipēdiem, tiem ir visas pilsētas
braucieniem nepieciešamās papildu funkcijas gan
drošības, gan papildu funkcionalitātes apsektos
(zvaniņi, bagāžnieki, gaismas utml.).

Attēls 10.2. Saliekamais e-velosipēds 97

Šī e-velosipēda akumulators neļaus braukt tālu un ļoti
ātri, taču tas ir mazs un salīdzinoši viegls, to var visur
paņemt līdzi un neatstāt uz ielas.
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Tūrisma e-velosipēds
Tūrisma un ceļojumu e-velosipēds ir piemērots lielu
attālumu pārvarēšanai un drošiem ceļojumiem. Šim
e-velosipēdam var ērti uzkraut papildu svaru – visu,
kas nepieciešams ilgstošam ceļojumam, – tam ir
labas gaismas ilgiem nakts braucieniem. E-velosipēda
konstrukcija var iekļaut arī aizsardzību pret lietu,
šļakatām, vēju.

Attēls 10.1. Pilsētas e-velosipēds 96

Attēls 10.3. Tūrisma e-velosipēds 98

97 Avots: SIA ”Blue Shock Bike”
96 Avots: SIA ”Blue Shock Bike”

98 Avots: SIA ”Blue Shock Bike”
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Šo e-velosipēdu akumulators ir optimāls pilsētā
vidēji veicamajām distancēm, tas ar vienu uzlādi ļauj
veikt līdz 50 km. Šis e-velosipēds piemērots tiem,
kuriem svarīga funkcionalitāte, optimāla cena un nav
nepieciešams veikt lielus attālumus.

Tā kā braucieni ir bieži un nereti diezgan ilgi,
e-velosipēdam ir ērts sēdeklis un daudz papildu
aprīkojuma – kārtīgas gaismas, dubļusargi, noņemams
akumulators, atbalsta kājiņa, ērts un ietilpīgs
bagāžnieks. Šāds velosipēds arī pēc konstrukcijas
ir veidots ar ļoti izturīgu rāmi, kas spēj izturēt tam
potenciāli lielāku uzkraujamo un pārvadājamo kravu.

Sporta e-velosipēds – kalnu velosipēds

Kravas e-velosipēds
Šis velosipēds var kalpot kā lēta alternatīva nelielu
kravu pārvadājumiem vai pat reizēm, kad jāiepērk
ģimenes pārtikas krājumi veselai nedēļai. Šis
e-velosipēds ir piemērots gan kravu, gan cilvēku
pārvadāšanai. Tā kravnesība ir vismaz 135 kg, un to
var stabili novietot, lai bez bažām tajā varētu iekraut
smagu skapi.

E-velosipēdi pēc savas būtības ir piemēroti tieši
asākiem piedzīvojumiem, un šis velosipēds ļauj šīs
tehniskās iespējas realizēt.

Attēls 10.5. Kravas e-velosipēds 100
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Attēls 10.4. Sporta e-velosipēds 99

Kalnu sporta e-velosipēds ļauj veikt strauju uzrāvienu,
sasniegt lielu ātrumu, izbraukt caur dubļiem un
smiltīm, tā izskats apliecina īpašnieka sportiskumu un
sacensības garu.

Kravas velosipēdiem jābūt ļoti jaudīgiem, lai smago
kravu var droši vest augšup pa stāvu kalnu, tie ir
straujāki par rikšām un klasiskajiem transporta
velosipēdiem. Šādi transportlīdzekļi ļoti noder kravu
pārvadājumiem pilsētā, kur tie ļauj galamērķī nokļūt
ātrāk un lētāk nekā ar auto.

Sporta e-velosipēdiem ir jaudīga piedziņa, tas ir
transporta līdzeklis piedzīvojumiem un arī prestižam.
Šie velosipēdi ļoti interesanti var šķist arī kalnu
divriteņu un downhill braucējiem, jo to braukšanas
dinamika pēdējos gados sāk pietuvoties klasiskajiem
šā sporta parastajiem divriteņiem, tomēr, lai atkal
pēc nobrauciena uzbrauktu kalnā augšā, ļoti noder
elektropiedziņa, kas ļauj daudz vairāk enerģijas atstāt
gaidāmajam nobraucienam no kalna.

99 Avots: SIA ”Blue Shock Bike”

100 Avots: https://www.flickr.com/photos/grrsh/4058608098/
in/photolist-9KVwgx-rrVq1W-fdbn65-4Kzdny-iv8N8w-vaonMW7bDqJW-7bDqMG-9RUN5Y, skatīts 30.08.2015

11.

Kā izvēlēties savu
e-velosipēdu?

Šie e-velosipēdi ir speciāli paredzēti dažādu iestāžu
darbu veikšanai. Piemēram, policijas patruļu
elektrovelosipēdi ar tiem speciālu aprīkojumu –
gaismas, rāciju un aprīkojuma turētāji. Tāpat šie
velosipēdi var būt ar tiem specifiskām jaudas
īpašībām un citu papildu aprīkojumu, piemēram, ar
nelielu uz stūres piestiprinātu datoru policijas, pasta
vai neatliekamās palīdzības vajadzībām, lai noteiktu
atrašanās vietu, reģistrētu nepieciešamos datus un
veiktu citas specifiskas vajadzības.

Pareizo velosipēdu var izvēlēties tikai pats topošais
īpašnieks. Pārskatot dažādu tipu e-velosipēdu
sarakstu, ir pašam sev jāatbild:
›› cik tālu vēlos ar to ikdienā braukt;
›› ko vedīšu līdzi;
›› vai bieži braukšu ārpus pilsētas;
›› vai e-velosipēds bieži būs jānes augšup pa kāpnēm;
›› vai vēlos sarežģītu vadības sistēmu vai labāk –
vienkāršu?
›› u.c. jautājumi.

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām

Speciālo risinājumu e-velosipēdi – trīsriteņi,
speciālā dizaina un funkciju, policijas, pasta

Apzinoties savas vajadzības un iespējas, ir diezgan
viegli izvēlēties sev piemērotāko e-velosipēda tipu.

11.1

Praktiski padomi iegādei

Padomi veiksmīgākai e-velosipēda iegādei:

Attēls 10.6. Speciālā risinājuma velosipēdi policijai 101

Tāpat šiem velosipēdiem var būt iebūvētas GPS
iekārtas un mobilā interneta uztvērēji.

53

›› Pirms pērciet e-velosipēdu (īpaši, ja jums nav
iepriekšējas pieredzes ar e-velosipēdu lietošanu),
veltiet laiku izmēģinājumiem. Ja iespējams,
nomājiet dažādus e-velosipēdus un izmēģiniet tos
sarežģītos apstākļos – grūtos ceļa posmos un sliktos
laikapstākļos;
›› Jautājiet pārdevējam visu,
e-velosipēdu ienāk prātā;

kas

saistībā

ar

›› Ja neesat pārliecināts par pirkumu, droši atstājiet
veikalu bez tā un padomājiet vēlreiz;

›› Izstumiet velosipēdu no veikala bez pārdevēja
palīdzības. Vai viegli izdosies noturēt gan
velosipēdu, gan veikala durvis?
›› Vai viegli noregulēt sēdekli, stūri un rokturus?

101 Avots: SIA ”Blue Shock Bike”
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›› Vērtējot velosipēdu, pacilājiet to! Ja līdz šim nav
bijusi saskare ar e-velosipēdiem, varbūt būsiet
pārsteigti, cik tas ir smags. Varbūt nemaz nav vērts
to pirkt un ik dienu kopā ar iepirkumu maisiņu
un portatīvo datoru nest uz piekto stāvu? Bet, ja
dzīvojat pirmajā stāvā, velosipēda svars nebūs
noteicošais rādītājs;

›› Vai izdodas saprast, ko rāda displejs, kā pārslēgt
tā režīmus, kā regulēt dzinēja darbību? Taču šajā
situācijā atcerieties – vai viedtālruņa lietošana arī
no sākuma nešķita tikpat sarežģīta? Izbrauciet ar
e-velosipēdu dažus apļus pa līdzenu ceļu, un arī pa
kādu stāvāku nogāzi;
›› Pamēģiniet braukt bez motora – vai tas ir pietiekami
viegli, lai pieveiktu vairākus kilometrus līdz
elektrības rozetei – glābējai?
›› Pamēģiniet brauciena laikā pārslēgt dzinēja
darbības režīmu – vai tas ir viegli un droši?

11.2

Cenas

E-velosipēdu cenām ir ļoti plašs diapazons, taču
vidējam Latvijas iedzīvotājam tas pagaidām varētu
būt samērā vai pat ļoti dārgs pirkums.
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Iedalījums cenu kategorijās ir vispārīgs, un, protams,
var būt arī izņēmumi. Nereti lētus, bet augstas
kvalitātes e-velosipēdus var piedāvāt mazie
uzņēmumi, kuri cenšas iegūt tirgus nišu. Tomēr
pieredze rāda, ka mazie uzņēmumi bieži izzūd. Ir
jāuzmanās arī ar neliela izlaiduma, eksperimentāliem
lielražotāju modeļiem. Populāriem modeļiem, pat ja
tie ir dārgi, būs salīdzinoši lētāka apkalpe un labākas
iespējas ātri iegūt nepieciešamās rezerves daļas.

No 80 līdz 500 EUR
Par šādu cenu dažkārt var atļauties pirkt lietotu
e-velosipēdu, taču noteikti ne jaunu vai tādu, kurš
tiek pasniegts kā jauns – šādi velosipēdi visdrīzāk
būs gandrīz nelietojami. Sevišķi apšaubāma ir šādu
e-velosipēdu akumulatoru kvalitāte un pat drošība.
Šiem e-velosipēdiem būs gandrīz neiespējami atrast
rezerves daļas.

No 500 līdz 1200 EUR
Šīs cenu kategorijas velosipēdus var pirkt
Rietumeiropas lielveikalos, bet nekādā gadījumā ne
internetā. Šie ir lēti e-velosipēdi, kuriem joprojām tiek
dota garantija, taču tie pēc kvalitātes un aprīkojuma
nav salīdzināmi ar e-velosipēdiem cenu kategorijā no
1700 līdz 2400 EUR. Pirms šī pirkuma rūpīgi izvērtējiet
piedāvātā e-velosipēda kvalitāti un, ja iespējams,
izlasiet vai uzklausiet atsauksmes par to.

No 1200 līdz 1700 EUR
Šajā cenu kategorijā ir tikai daži ieteicami produkti,
vairums atbilst lēto, parasto velosipēdu kvalitātei. Šajā
cenu kategorijā ir vienlīdz lielas iespējas iegādāties
velosipēdu, kura akumulators kļūs nederīgs jau
pēc viena gada, bet tikpat labi var paveikties, un
akumulators lieliski darbosies ilgāk nekā piecus gadus.
Tomēr, ja šie riski attiecas uz vairumu Rietumeiropas
un citu valstu ražotājiem, šajā cenu kategorijā ietilpst
vairāku Centrāleiropas, kā arī Latvijas augstas
kvalitātes ražotāju e-velosipēdi.

No 1700 līdz 2400 EUR
Šajā cenu kategorijā ietilpst lielākā daļa labas kvalitātes
e-velosipēdu, kurus ražo atpazīstami ražotāji. Vairums
šo produktu ir ļoti kvalitatīvi.
Arī šos e-velosipēdus tomēr ir ieteicams iegādāties
pie oficiālajiem izplatītājiem, kuri pēc tam nodrošinās
profesionālu apkopi, rezerves daļu pieejamību un
zinošu pārdevēju konsultācijas.
Šīs cenu kategorijas e-velosipēdiem ļoti nepieciešami
vairāki testa izbraucieni un salīdzinājumi – izvēle šajā
cenu kategorijā ir liela.
Negodprātīgi tirgotāji šajā cenu kategorijā bieži ieceno
lētākos velosipēdus.

No 2400 līdz 4000 EUR
Šajā cenu kategorijā ietilpst vairāku veidu e-velosipēdi:
›› kravas un ģimenes e-velosipēdi;
›› ātrgaitas un sporta e-velosipēdi;
›› prestižu un atpazīstamu zīmolu e-velosipēdi.
Šos e-velosipēdus ir ieteicams iegādāties pie
specializētajiem izplatītājiem, kuri sniegs kvalitatīvu
apkopi un sagādās firmas rezerves daļas. Šādā
gadījumā jūsu dārgais pirkums kalpos lieliski un ilgi.
Nav ieteicams pirkt šīs cenu kategorijas e-velosipēdus
pie lētāku velosipēdu tirgotājiem – visdrīzāk jums tiks
pārdots salīdzinoši zemākas klases e-velosipēds ar
lielu uzcenojumu.

12.

Šīs cenu kategorijas e-velosipēdi attīstījušies
salīdzinoši nesen un ir uzskatāmi par dārgiem
un ļoti interesantiem jaunu, ekskluzīvu produktu
meklējumiem. Šie e-velosipēdi bieži vien vizuāli
krasi atšķiras no ierastajiem, tiem var būt īpaša
funkcionalitāte, ieguldīts roku darbs, īstenots speciāls
pasūtījums.

12.1 E-velosipēdu izplatības
veicināšana

No 8000 līdz 60000 EUR
Jā, ne mazums e-velosipēdu maksā tikpat, cik jauna
automašīna. Turklāt 60000 EUR maksā jau gana
smalks auto.
E-velosipēdi 60000 EUR vērtībā joprojām ir
e-velosipēdi, un visdrīzāk tiem pat nav nekādu īpaši
nozīmīgu papildu funkciju. Šo braucamrīku lielo cenu
nosaka augstākās klases materiāli, ekskluzīvs dizains
un retums. Šo e-velosipēdu augstā cena ir veids, kā to
īpašniekiem apliecināt savu statusu, lai gan, protams,
tie arī tehniski un funkcionāli ir lieliski.

Pētījumi liecina, ka e-velosipēdu ieviešana samazina
automašīnu izmantošanu pilsētās. Piemēram, Šveicē
un Austrijā e-velosipēdu lietotāji ar velosipēdiem
aizstāja ap 20–50% savu līdzšinējo autobraucienu 102.
Līdz ar to e-velosipēdi rada ietaupījumu ne tikai
individuāliem lietotājiem, bet arī pašvaldībām un
valstij, jo samazina nepieciešamību pēc autostāvvietu
platības, autotransporta infrastruktūras un sabiedriskā
transporta, kā arī samazina vides piesārņojumu.
Šā iemesla dēļ daudzu valstu valdības un pašvaldības
meklē veidus, kā veicināt e-velosipēdu izplatību.
Raksturīgi, ka pūliņi ieviest e-velosipēdus sniedz
arī citus rezultātus, piemēram, daudz ērtāk kļūst
lietot arī parastos velosipēdus, jo ir labāk attīstīta
infrastruktūra.
E-velosipēdu infrastruktūra gandrīz neatšķiras
no parasto velosipēdu infrastruktūras. Latvijā
velosipēdu satiksmes projektēšanai ir izstrādāts
valsts standarts “LVS 190-9 Velosatiksme”. Būtiskākā
atšķirība elektrisko velosipēdu infrastruktūrā no
parastiem velosipēdiem ir uzlādes iespēju vēlamība.
Taču, lai veiksmīgāka būtu e-velosipēdu ieviešana,
turpmāk uzskaitīti nozīmīgākie soļi, lai pēc iespējas
vairāk uzņēmumu, iestāžu un individuālu lietotāju
automašīnas vietā dotu priekšroku e-velosipēdiem:
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›› E-velosipēdi jāuztver nopietni – šis transportlīdzeklis
mainīs mūsu pārvietošanās ieradumus un mūsu
pilsētas. Elektroauto tomēr neatrisina stāvvietu un
sastrēgumu problēmu;
›› Valsts un pašvaldību vadītājiem būtu jārāda
paraugs un pašiem jāizmanto e-velosipēdi, tostarp
vadājot savus bērnus uz izglītības iestādēm un
braucot pēc iepirkumiem. Tas ļauj arī labāk izprast,
kā šo transporta veidu turpmāk attīstīt;
›› Pusaudžiem mopēda ar iekšdedzes dzinēju vietā
var iegādāt pedelecu – tie viņiem sagādās tieši tādu
pat braukšanas prieku;

E-VELO

Iegādājoties šādus e-velosipēdus, ir jābūt ļoti
uzmanīgiem ar garantijas noteikumiem, rezerves daļu
pieejamību, tehniskās apkopes iespējām. Parasti šos
e-velosipēdus ražo mazi uzņēmumi, kuri pēc neilga
laika var pārtraukt savu darbību. Taču katrs šāds
e-velosipēds ir kā neliela leģenda.

Plānošana un
infrastruktūra
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No 4000 līdz 8000 EUR

102 Scientific America: http://www.scientificamerican.com/article/
can-ebikes-displace-cars/, skatīts 09.11.2015.

›› Pašvaldības vai valsts transporta budžetā ir
jāplāno noteikta izdevumu daļa, kas tiks ieguldīta
velo infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai.
Vēlams, lai šī daļa pakāpeniski pieaugtu līdz 25%
no visiem transporta infrastruktūrai paredzētajiem
izdevumiem;
›› Jābūvē īpaši ātrgaitas veloceļi, kas savieno arī
attālākas apdzīvotās vietas. Nīderlandē tiek attīstīti
ātrgaitas veloceļi, kuri vairumam iedzīvotāju ļautu
ikdienā mērot arī 15 kilometrus tālu ceļu – šādi ceļi
ir 4 metrus plati, bez viena līmeņa krustojumiem,
ar vēja aizsargiem un vietām pat ar jumtiem. Tieši
šie veloceļi spēs autobraucējus pārsēdināt uz
e-velosipēdiem;
›› Veloceļi jāveido tā, lai pa tiem var braukt arī
smagāki un platāki e-velosipēdi: kravas velosipēdi
vai e-rikšas kurās sēž vairāki bērni;
›› Par veloceļiem jārūpējas arī ziemā – modernie
e-velosipēdi ļaus tos ērti izmantot arī sliktos laika
apstākļos. Veloceļš noteikti nav tā vieta, kur ziemā
no autoceļa uzstumt sniegu;
›› Uzņēmumu un iestāžu attīstības plānos jāparedz
pēc iespējas plaša e-velosipēdu izmantošana;
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›› Sākotnēji jāsniedz saviem darbiniekiem vai
pašvaldības iedzīvotājiem atbalsts e-velosipēdu
iegādē vai nomā, jāstimulē pēc iespējas bieža
e-velosipēdu lietošana. Šis stimuls būs vajadzīgs
tikai sākumā – tehnoloģija ir tik lieliska, ka cilvēkiem
tā patiks un tā kļūs populāra bez turpmākajiem
stimuliem;
›› Jāorganizē lieli e-velosipēdu iepirkumi, piemēram,
apvienojoties
vairākām
pašvaldībām
un
uzņēmumiem vienam iepirkumam. Šādi tiks
samazinātas vienas vienības izmaksas, turklāt
pasūtījuma izpildītājs būs motivēts veidot jaunas
darba vietas pašvaldības teritorijā, lai varētu sniegt
tehnikas apkopes un labošanas pakalpojumus;
›› Atbalsta pasākumi jāturpina tikai tajās sabiedrības
grupās
un
reģionos,
kuros
e-velosipēdu
izmantošana vēl nav kļuvusi populāra;
›› Jāplāno ērta un droša dažāda veida e-velosipēdu
novietošana gan darbavietās, gan pie sabiedriskām
iestādēm. Tas var izklausīties sarežģīti, taču
šādos brīžos atcerieties, cik daudz vietas aizņem
automašīnas;
›› Dažāda veida plānojumos un normatīvos jāiekļauj
prasības e-velosipēdu stāvvietām;

›› E-velosipēdu novietnēs un stāvvietās jācenšas
izveidot arī ātrās uzlādes stacijas. Lieliski risinājumi
tiek izstrādāti arī Latvijā, piemēram, pēc attālināti
vadāmās e-velosipēdu uzlādes un drošības
novietnes Bindio;
›› Jāattīsta pārdošanā nonākušo e-velosipēdu
tehniskās un normatīvās atbilstības pārbaudes,
lai veicinātu veselīgu un vietējai ekonomikai
izdevīgu e-velosipēdu ražošanas, pārdošanas un
uzturēšanas tīklu attīstību;
›› Jāattīsta akumulatoru apsaimniekošanas un
pārstrādes sistēmas, veicinot pēc iespējas ilgāku
akumulatoru darba mūžu un videi draudzīgu
pārstrādi;
›› Jāveicina veselības apdrošinātāju sadarbību ar
saviem klientiem ar mērķi veicināt e-velosipēdu
izmantošanu, piemēram, piešķirot atlaides tiem
klientiem, kuri regulāri izmanto e-velosipēdus;
›› Jāsniedz vairāk informācijas par to, cik izdevīgi
ir lietot e-velosipēdus, kādu labumu tie sniedz
veselībai, individuālajai un kopējai finanšu situācijai,
videi;
›› Jāorganizē e-velosipēdu nomas pakalpojumi
tūristiem, iesaistot tajā nozares uzņēmumus,
piemēram, viesnīcas, muzejus, restorānus u.c.,
kuri e-velosipēdu nomu uztvers kā savas darbības
loģisku paplašinājumu un turpmāk rūpēsies par
nomas pakalpojumu kvalitāti un reklāmu;
›› Jāveicina to, ka viesnīcās un restorānos ir
velosipēdistiem
draudzīga
infrastruktūra,
piemēram, vieta, kur droši novietot velosipēdu,
izžāvēt mantas, nomazgāt velosipēdu un
nomazgāties pašiem, salabot velosipēdu vai nopirkt
vajadzīgās mantas.

12.2 Uzlādes infrastruktūra
E-velosipēdu uzlādei ir piemērota teju jebkura rozete
– tajā var iespraust vadu, kas pārdots komplektā ar
e-velosipēdu, un pēc neilga laika akumulators ir
uzlādēts, un ceļu var turpināt.
Tomēr, lai pēc iespējas veicinātu e-velosipēdu izplatību,
ir vēlams attīstīt arī publisko uzlādes infrastruktūru.
Pašvaldībām, attīstot šādu infrastruktūru, tomēr ir
jārēķinās ar dažādiem aspektiem, tostarp:

›› Plānojot un attīstot uzlādes infrastruktūru, stingri
ievērojiet pieredzējušu elektriķu ieteikumus un
e-velosipēdu lietotāju praktiskās vajadzības. Uzlādes
stacijas nedrīkst apdraudēt to lietotājus, piemēram,
lietus vai stipra sala laikā, un ir jārēķinās ar to, ka
e-velosipēdu lietotāji nebūt nevadā līdzi lādētājus;
›› Nav vērts plānot uzlādes apmaksas sistēmas –
uzlādei nepieciešamā elektroenerģija maksās lētāk
nekā tiks iztērēts par maksājumu un norēķinu
sistēmas izmantošanu;
›› Sekojiet līdzi jauno tehnoloģiju attīstībai – pašlaik
attīstās e-velosipēdu uzlāde ar indukcijas
(bezkontakta) sistēmām vai saslēga vadu.

12.3 Apkalpe un citas uzņēmējdarbības
iespējas
Attīstoties e-velosipēdu ražošanai un izmantošanai,
radīsies arī jaunas uzņēmējdarbības iespējas, kas
kompensēs varbūtējo darba vietu zudumu, piemēram,
automašīnu uzturēšanas uzņēmumos.
Lai gan ar e-velosipēdiem saistītā uzņēmējdarbība
tikai sāk attīstīties, ir vērts apsvērt šādas iespējas:
›› E-velosipēdu uzlādes stacijas var rosināt to
lietotājus ilgāku laiku uzturēties uzlādes staciju
tuvumā. Varbūt jaunā restorāna vieta ir tieši
pie jaunā ātrgaitas veloceļa, šeit piedāvājot gan
e-velosipēdu uzlādi, gan vakariņas un omulīgu
vietu pastāvīgo viesu papļāpāšanai ar kaimiņiem?
Šāda iespēja noteikti vilinātu arī lielveikalus –
uzlādes stacijās patērētās strāvas izmaksas būtu
tīrais nieks, salīdzinot ar peļņu, ko veikals gūtu no
pircēja, kuram nekur nav jāsteidzas.
›› Jauna uzņēmējdarbības niša ir velo novietņu
attīstība un apkalpe.
Piemēram,
Latvijā
izstrādātā un ražotā velo novietne Bindio piedāvā
elektrovelosipēda
pieslēgšanas
un
uzlādes
funkciju. Šī iekārta piedāvā šīs funkcijas kontrolēt

›› Uzņēmumiem ir iespēja atbalstīt e-velosipēdu
parka pārvaldību, kontrolējot liela e-velosipēdu
skaita (piemēram, pasta velosipēdi) kustību,
maršrutus, tehnisko stāvokli.

12.4 Popularizēšana
Pēdējo desmit gadu pieredze liecina, ka e-velosipēdu
popularizēšana prasa laiku un pūles. Īpaši grūti
tas ir tajos reģionos, kuros velo infrastruktūra nav
pietiekami attīstīta, un cilvēkiem ir maz zināšanu par
e-velosipēdiem un viņi neizjūt vajadzību pēc šāda
produkta.
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›› Uzmanieties, izvēloties kādu no esošajām
automātiskajām
elektrovelosipēdu
nomas
sistēmām, jo šobrīd tās pieejamas tikai kā patentētas
sistēmas, kas saistītas ar lielām investīcijām, bet
var ātri zaudēt pievilcību un vērtību;

caur viedtālruņa aplikāciju, kas vienlaikus parāda
interaktīvu karti ar citām, tuvākajām e-velosipēdu
pieslēgšanas un uzlādes stacijām un to aizņemtību.

Lai sasniegtu visus potenciālos lietotājus, katrai
mērķgrupai ir jāsniedz pielāgota informācija:
›› Visiem potenciālajiem lietotājiem nepieciešams
kliedēt daudzus stereotipus – par šķietami lielo
elektrības patēriņu, par to, kā e-velosipēds
atšķiras no citiem transportlīdzekļiem un kāda
varētu būt nepieciešamība pēc tiem, kuriem
pašlaik apmierinošs šķiet automobilis vai parastais
velosipēds.
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›› Uzņēmumiem ir svarīga informācija par darbības
efektivizāciju un transporta izmaksu samazinājumu,
ko sniedz e-velosipēdu parks. Uzņēmumam var būt
svarīga arī sabiedrības rezonanse, jo īpaši Latvijas
situācijā, kad šāds produkts vēl ir jauns un maz
zināms.
›› Individuālajiem lietotājiem ļoti svarīga ir informācija
par elektrovelosipēdu izmantošanas praktiskajiem
ieguvumiem ikdienā. Ļoti svarīgi ir ilustrēt atšķirības
starp e-velosipēdu un parasto velosipēdu, un to,
ka e-velosipēds ir transports gudram lietotājam,
kurš zina kā pārvietoties pilsētā, taupot enerģiju
un laiku. Ļoti svarīga ir informācija par nelielo
elektroenerģijas patēriņu un to, ka uzlādei pilnībā
piemērotas ir mājsaimniecības 220V rozetes.
E-velosipēdu pircējiem ļoti svarīgi ir testa braucieni
un ražošanas uzņēmumu rīkotie pasākumi, kuri
ļauj nojaukt aizspriedumu radītās barjeras, veicinot
diskusijas par neskaidrajiem jautājumiem un izbaudot
prieku, ko dod brauciens ar e-divriteni. Savukārt
ražotājs sarunās var apzināt to, ko no e-divriteņa
vēlas potenciālie lietotāji un nereti šādā veidā uzzina,
ka ražošanas procesā nepieciešamas korekcijas.

E-VELO

›› Neieguldiet
līdzekļus
infrastruktūrā,
kas
paredzēta viena konkrēta ražotāja lādētājiem vai
elektrovelosipēdiem, bet lietot tādu pat rozeti kā
mājsaimniecības elektroiekārtām;

13.

E-velosipēdu jomā lietotā
terminoloģija

Izvēloties sev e-velosipēdu un to turpmāk lietojot, ir
svarīgi zināt terminoloģiju, kas saistīta ar šo specifisko
transporta veidu. Lūk, daži no izplatītākajiem
terminiem:
›› Ah (Ampērstunda) – pieejamais strāvas daudzums,
kādā mēra, piemēram, akumulatora kapacitāti.
Faktiski pieejamo enerģijas daudzumu labāk izsaka
Wh (vatstundas).
›› Aizmugures piedziņa – parasti aizmugurējais
rumbas motors, kas atrodas aizmugures ritenī.
›› Akumulators
–
gatava
vienība
enerģijas
uzglabāšanai, kas sastāv no daudzām atsevišķām
daļām, kas ir samontētas “vienā pakā” un ievietotas
korpusā kopā ar jaudas elektroniku. Parasti
akumulators ir dārgākā e-velosipēda komponente,
akumulatoriem ir atšķirīgs izmērs, svars, ķīmiskais
sastāvs.
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›› BATSO – Akumulatoru drošības organizācija (angļu
val. Battery Safety Organization, www.batso.
org). Kopš 2002. gada ir izstrādāti BATSO drošības
standarti, kurus izmanto akumulatoru testēšanai,
nosakot to transportēšanas un lietošanas drošību.
Kopš 2012. gada maija tas ir kļuvis par Eiropas (EN)
standartu.
›› BMS (Bateriju vadības sistēma) – akumulatorā
iebūvēta elektroniska kontroles sistēma, kura
nodrošina to, ka akumulatora šūnas tiek uzturētas
vislabākajā stāvoklī, lai akumulatora darbības laiks
būtu maksimāli ilgs. Izmantojot elektronisko sakaru
protokolu, piemēram, EnergyBus, BMS var sniegt
informāciju par, piemēram, uzlādes ciklu skaitu,
pašreizējo uzlādes statusu, akumulatora “veselības”
stāvokli un paredzamo atlikušo kalpošanas laiku.
›› Centrālais motors – motors, kas ir iebūvēts rāmī
vai pievienots apakšējam kronšteinam (kloķa
motors), kas tiek darbināts ar ķēdi. Parasti tam ir
nepieciešams īpaši izstrādāts rāmis.
›› E-baiks – velosipēds ar elektromotoru, kas var
darboties arī neatkarīgi no pedāļu mīšanas,
šādi atšķiroties no pedeleca. Piemēram, Vācijā
e-baiki tiek uzskatīti par transportlīdzekļiem,
kuriem nepieciešama civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana, taču, ja tā ātrums ir ierobežots
līdz 20 km/h (E-bike 20), tad ar to var piedalīties
satiksmē bez ķiveres.

›› Enerģijas blīvums (akumulatoriem) – uzglabājamās
un pieejamās enerģijas apjoms uz vienu tilpuma
vai svara vienību. Daļa akumulatoru ir optimizēti
maksimālai kapacitātei uz vienības tilpumu vai
svaru, citi ir optimizēti maksimālai jaudas piegādei.
›› EnergyBus standarts – atvērts standarts, kuru
ar organizācijas EnergyBus e. V. līdzdalību
izstrādā kopš 2002. gada. Šis standarts kalpo
vieglo elektrisko transportlīdzekļu elektrodetaļu
savienošanai un saskaņotai darbībai un balstās uz
CANopen automātisko iekārtu programmēšanas
valodu, www.energybus.org.
›› EPAC – Eiropas Savienības likumos izmantots
termins – ar elektrisko spēku darbināms velosipēds
(angļu val. Electric Power Assisted Cycle). Faktiski
tas atbilst Pedelec 25 (pedelecs ar ātruma
ierobežojumu no 25 km/h).
›› E-skūters – motorolleram līdzīgs elektrisks
transportlīdzeklis bez pedāļiem. Izmantojot
e-skūteru apdrošināšana ir obligāta.
›› E-velosipēds – apvienojošs termins velosipēdiem
ar elektrisko piedziņu, tai skaitā pedeleciem un
e-baikiem.
›› Griezes moments – spēks, ar kādu piedziņas
sistēma griež objektu (piemēram, pedāļus vai
riteņus). Mēra ņūtonmetros (Nm).
›› Griezes sensors – vairumam pedelecu cenu
diapazonā no 1500 € un vairāk izmanto griezes
sensoru, kas ļoti precīzi izmēra pielietoto muskuļu
spēku un ļauj dzinēja kontrolierim piemērot motora
jaudu proporcionāli spēkam, ar kādu tiek mīti pedāļi.
›› Grūdiena palīdzība (angļu val. Push assist) – iespēja
darbināt pedelecu bez pedāļu mīšanas. To parasti
aktivizē ar īpašu pogu, un grūdiena palīdzības
ātrums ir ierobežots līdz 6 km/h. Grūdiena
palīdzība ir ļoti ērta, izmantojot rampu vai braucot
kalnup, taču Vācijā transportlīdzekļiem ar grūdiena
palīdzības funkciju nepieciešama autovadītāja vai
mopēda vadītāja apliecība.
›› Hibrīdais transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, ko
darbina vismaz divu veidu piedziņa. Šim terminam
atbilst pedelecs, jo to var darbināt gan cilvēka
muskuļu spēks, gan elektromotors.
›› Jaudas darbības faktors (vai U-faktors, no vācu
valodas) – jauda, kuru papildus braucēja pedāļu
mīšanas piepūlei nodrošina piedziņas sistēma,
spēks, kas faktiski darbojas, lai dzītu e-velosipēdu.

›› Li-Ion (Litija jonu) baterija vai akumulators –
atkārtoti uzlādējamu elektrisko akumulatoru tips,
kurās tiek izmantoti litija joni. Viens no mūsdienās
populārākajiem akumulatoru tipiem, kuru izmanto
daudzām pārvietojamām ierīcēm.
›› Motora kontrolieris – Elektronika motora izejošās
jaudas kontrolei.
›› Pedelec 25 – līdz šim populārākais e-velosipēdu
veids. Pedelec 25 motors līdzdarbojas tikai tajā
laikā, kad lietotājs min pedāļus, pārsniedzot 25
km/h elektromotors tiek atslēgts. Ja Pedelec 25
motora jaudas rādītājs nepārsniedz 250 W, no
tiesiskā viedokļa Eiropas Savienībā to uzskata
par velosipēdu, t.i. ar to var braukt bez ķiveres
un obligātās apdrošināšanas, var izmantot
velosipēdiem paredzēto infrastruktūru. Pedelec
25 patentēja Egons Gelhārds (1982. gads), pirmo
Pedelec 25 pārdeva uzņēmums Yamaha.
›› Pedelec 45 – ātrs e-velosipēds, kura motors tiek
atslēgts tikai tad, ja tiek pārsniegts 45 km/h ātrums.
Lai vadītu šo transportlīdzekli, ir nepieciešama
tehniskā pase un apdrošināšana.
›› Priekšējās rumbas motors – priekšējā riteņa rumbā
ievietots motors. Šāda risinājuma priekšrocība ir
uzstādīšanas vienkāršība un saderība ar jebkāda
veida pārnesumu rumbām vai bremžu klučiem.
›› Rādiuss/diapazons – attālums (parasti – kilometros)
ko var pārvarēt ar motora jaudu. Ražotāji visbiežāk
specifikācijā norāda absolūto (aprēķināto) rādiusu
vai diapazonu, taču faktiskais diapazons ir mazāks,
jo to ietekmē reljefs, laikapstākļi vai braukšanas
stils.
›› Reģenerācija – enerģijas atgriešana akumulatoram,
piemēram, bremzējot e-velosipēdu. Šāda iespēja ir
daļai e-velosipēdu un šādi brauciena diapazonu var
palielināt pat par 10%.

›› Rumbas motors – motors, kas uzstādīts uz priekšējā
vai aizmugurējā riteņa rumbas.
›› Uzlādes cikls – akumulatora (100%) izlādes un
uzlādes reižu skaits. Piemēram, ja akumulatora
specifikācijā norādīti 500 uzlādes cikli, tad
akumulators var tikt pilnībā 100% uzlādēts vismaz
500 reizes un tas joprojām saglabās minimālo
atlikušo jaudu, ko norādījis ražotājs (parasti: 85%
no jauna akumulatora jaudas).
›› V (volts) – elektriskā sprieguma mērvienība.
Tipiskie pedelecu nominālie spriegumi ir 24, 26, 32,
36, un 48 V.
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›› LEV - vieglais elektriskais transportlīdzeklis
(angļu val. Light Electric Vehicle) - apvienojošs
termins ar elektrības piedziņu darbināmiem,
viegliem transportlīdzekļiem, piemēram, pedelecs,
elektriskais ratiņkrēsls, elektriskais mauriņa
pļāvējs, u.c.

›› Rotācijas sensors – sensors, kas fiksē to, ka pedāli
kustas un, kamēr pedāļi kustas, darbina elektrisko
piedziņu. Šis ir primitīvāks sensors, kuru izmanto
vienkāršākas konstrukcijas pedeleciem.

›› Wh (vatstunda) – faktiskā akumulatora enerģijas
kapacitāte. Strāvas daudzuma (Ah) un sprieguma
(Volti) reizinājums. 36 V akumulators ar 10 Ah
kapacitāti nodrošinās 360 Wh (36 V × 10 Ah)
enerģijas.

14.
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Noderīgi papildu
informācijas avoti

›› Portāls “E-mobilitāte Latvijā” http://emobilitate.lv/
›› CSDD Elektromobilitātes vadības un koordinācijas
daļas mājaslapa, www.e-transports.org
›› Priekšlikumi
Zemgales
plānošanas
reģiona
pašvaldībām iespējamam inovatīvam publiskā
pakalpojuma piedāvājumam – elektromobiļu
uzlādes punktu izveidei, 2014., www.bimab.
l v/ i m a g e s/ P R I E K S L I K U M I _ E _ M O B I L I TAT E I _
ZEMGALE_30jun2014.pdf
›› Bauskas novada mājaslapa, www.bauska.lv/
›› Eiropas standartizācijas organizācijas mājaslapa,
www.cencenelec.eu
›› Projekta Green eMotion
greenemotion-project.eu/

mājaslapa

www.

›› Projekta MOBI.E mājaslapa, www.mobie.pt/
›› Projekta eMI 3 mājaslapa, emi3group.com/
›› Projekta Hubject mājaslapa, www.hubject.com/

E-VELO

›› L1E ES transportlīdzekļu klase – mehānisks
transportlīdzeklis ar diviem riteņiem (mazs, ar
dzinēju darbināms divritenis) ar ātrumu līdz 45 km/h
un jaudu līdz 50 cm³ vai elektromotora jaudu līdz
›› 4 kW. Šajā klasē ietilpst visi Pedelec 45 un
e-velosipēdi.
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Attēls 14.1. E-velo Latvijā*
* Avots: SIA ”Blue Shock Bike”
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15.

PielikumI

1. Pielikums. ETL izmantojamie uzlādes veidi un savienotāju standarti 103
Uzlādes strāvas veids

Maiņstrāva

Savienotājs
Fāzu skaits
Uzlādes jauda

1.tips

Līdzstrāva

2.tips

Vienfāzes
uzlāde
3,6 6,6 7,2
kW kW kW

Uzlādes ātrums

Vienfāzes
uzlāde
3,6 6,6 7,2
kW kW Kw

Trīsfāzu uzlāde
11
kW

22
kW

Lēnā uzlāde

43
kW
Ātrā
uzlāde

Aptuvens
laiks
pilnai
uzlādei
(h)

CHAde
MO

Combo
2

50 kW

Tesla
Super- Aptuvens
charger
laiks
pilnai
120 kW
uzlādei
(h)

Ātrā uzlāde

ETL modelis

62

Nissan Leaf

X

X

Nissan e-NV200

X

X

BMW i3

X

BMW i8

X

X

4,0

X

4,0

X

2,5

BMW xDrive 40e

X
X

Volvo V60

X

VW eGolf

X

VW Golf GTE

X

2,25

VW e-Up

X

5,0

X

X

X

X

X

X

3,5

Aixam Mega
e-Truck/e-Worker

X

X

X

5,5

Smart Electric Drive

X

X

X

Mercedes Benz B class

X

Mercedes Benz e350

X

2,0

Mercedes Benz S500/
S550

X

2,0

Opel Ampera

X

4,5

Cadillac ELR

X

4,5

X

X

0,75

X

Renault Zoe

X

2,5

X

X

0,5
6,0

X

X

X

X

X

0,5

Porsche Panamera E

X

2,5

Porsche Cayenne

X

3,0

Porsche 918

X

2,0

Mitsubishi iMiev/
Peugeot Ion/ Citroen
C-Zero

X

Mitsubishi Outlander

X

Tesla Roadster

X

X

Kia Soul

X

X

Mia Electric

X

X

Tesla Model S

4,0

X

0,3

4,0

X

0,3

8,0
X

X

X

X

X

4,0

X

4,0

X

1,25

X

0,5

X

6,0

Citroën Berlingo

X

7,3

X

X

0,75

2,5

Peugeot Partner
Fiat 500e

0,5

3,0
4,0

X

X

X

1,0

X

Samsung Renault SM3

0,3

2,75
X

Aixam Mega
e-City/e-Coupe

X

0,5
X

2,0

Volvo C30

Renault Kangoo ZE

0,5

X

4,0

Audi A3 eTron

X
X

X

2,5

Ford Focus

X

3,5

Ford Focus Energi

X

2,0

AvtoVAZ Ellada

X

8,0

X

0,5

Piezīme: Tabulā nav iekļauti uzlādējamo hibrīdauto (PHEV) un elektrotransportlīdzekļu ar nobraukuma pagarinātāju (EREV) modeļi, jo
tie visi šobrīd nodrošina minimālo uzlādes jaudu 3,6 kW.
103 Avots: Rokasgrāmatas autoru pētījums

Kritēriji

Pilsētas
e-velosipēds

Saliekamais
e-velosipēds

Tūrisma
e-velosipēds

Sporta
e-velosipēds

Kravas
e-velosipēds

Speciālo
risinājumu
e-velosipēdi

Mērķa pircēju
vecums
(visbiežāk)

16-neierobežots

16 - 54

35-neierobežots
vecums)

14 - 70

Nav
noteicošais

Nav noteicošais

Galvenie
ieguvumi no
produkta

Ātra un lēta
pārvietošanās
pilsētā,
neiesvīšana
ierodoties
gala mērķī.
Fiziskās piepūles
sabalansēšana
ar atpūtu.

Videi draudzīga
pārvietošanās
pilsētā,
kompakts
velosipēds ko
var paņemt
jebkur līdzi. Ātrs
un kompakts
risinājums citu
transporta
veidu
aizstāšanai.

Videi draudzīga
transporta
lietošana,
fiziskās slodzes
mazināšana,
kas ļauj vairāk
koncentrēties
uz atpūtu
un tūrisma
izbaudīšanu.

Fiziskās
piepūles
izlīdzināšana
un
optimizēšana
kur tas
nepieciešams.
Ļauj labāk
plānot treniņu,
padarīt
to ilgāku
un vairāk
koncentrēties
uz citiem
ieguvumiem

Ātrāka un
fiziski vieglāka
kravu piegāde.
Lieliska
alternatīva
automašīnām.

Videi draudzīga
transporta
lietošana,
darbinieku
ērtas
pārvietošanās
vēlmju
apmierināšana,
fiziskās slodzes
mazināšana,
lētākas
transporta
izmaksas, ātra
pakalpojumu
izpilde pēc
unikālas
komplektācijas

Maksimālais
ātrums
(motora
asistencei)
km/h

25

25

25

25

25

Atkarībā no
paredzētās
izmantošanas

Papildus
komplektācija

Bagāžnieks,
gaismas,
slēdzene, USB
uzlādes rozete
telefonam

Bagāžnieks,
gaismas,
slēdzene

Bagāžnieks,
gaismas,
slēdzene,
somas, kravas
kastes papildus
grozi, USB
uzlādes rozete
telefonam, GPS

Gaismas,
slēdzene,
speciāls sporta
velosipēda
aprīkojums –
pārslēdzēji,
dakšas,
amortizatori,
utt.

Bagāžnieks,
gaismas,
slēdzene,
speciāli
amortizatori,
kravas kastes,
somas

Signālu
gaismas, rāciju
un aprīkojuma
turētāji, GPS,
interneta
pieslēgums,
bagāžnieki,
kravas kastes,
somas,
speciālie
risinājumi

Akumulatora
tilpums (Ah)

10 – 16

6-8

12 - 22

8 - 12

12 – 20

12 - 22

Maksimālā
nobraucamā
distance ar
vienu uzlādi

50 - 70 km

40 – 50 km

70 – 150 km

40 km

70 – 130 Ah

70 – 150 km

Kravnesība
(kg)

125

80 - 125

125 - 145

100

135 – 160

125 – 140

E-velosipēda
svars (kg)

19 – 25

14 – 20

21 – 27

19 – 24

22 - 35

20 – 25

Lietošanas
biežums

Ikdiena

Ikdiena

Sezonas laikā

Ikdiena

Ikdiena

Ikdiena
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2. Pielikums. E-velosipēdu grupas 104

63

3. Pielikums. Lietoto saīsinājumu saraksts
Saīsinājums

64

Skaidrojums

A

Ampērs

API

Aplikāciju programmēšanas interfeiss

BEV

Akumulatora elektrotransporta līdzeklis (angļu val. Battery Electric Vehicle)

BIMAB

Biedrība “Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība”

CEF

Connecting Europe Facility programma

CEN-CENELEC

Eiropas Standartizācijas komiteja – Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja

CHAdeMO

Japānas līdzstrāvas uzlādes standarts

CO2

Oglekļa dioksīds

Combo 2

Eiropas Savienības līdzstrāvas uzlādes standarts (angļu val. Combined Combo System)

CSDD

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

EK

Eiropas Komisija

EREV

Elektrotransportlīdzeklis ar nobraukuma pagarinātāju (angļu val. Extended Range Electric Vehicle)

ES

Eiropas Savienība

ETL

Elektrotransportlīdzeklis

EUR

Euro, Eiropas Savienības vienotā valūta

ITS

Inteliģentas transporta sistēmas

KPFI

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

km

Kilometrs

kW

Kilovats

MVU

Mazie un vidējie uzņēmumi

NEDC

Eiropas jaunais braukšanas cikls (angļu val. New European Driving Cycle)

NFC

Tuva darbības lauka sakaru protokols (angļu val. Near Field Communication)

OCPP

Atvērtais uzlādes punktu protokols (angļu val. Open Charge Point Protocol)

OSCP

Atvērtais viedās uzlādes protokols (angļu val. Open Smart Charge Protocol)

PHEV

Uzlādējams hibrīdauto (angļu val. Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

Plāns

Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016. gadam

PVN

Pievienotās vērtības nodoklis

RCD

Atslēgšanās relejs (angļu val. Residual-current device)

RFID

Radio frekvences identificēšana

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SM

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

SMS

Īsziņu pakalpojums (angļu val. Short message service)

TEN-T tīkls

Trans-Eiropas transporta tīkls

UPVS

Uzlādes punktu vadības sistēma

V

Volts

V2G

Transportlīdzeklis-tīkls tehnoloģija (angļu val. Vehicle to grid)

VARAM

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

