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ZREA ir 9 biedri 
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1. Jelgavas pilsētas dome  
 
 
2. Jēkabpils pilsētas dome  
 
 
3. Bauskas novada dome  
 
 
4. Auces novada dome  
 
 
5. Ozolnieku novada dome  
 

6. SIA „Jelgavas nekustamā 
 īpašuma pārvalde”  
 
7. SIA „Fortum Jelgava”  
 
 
8. Biedrība „Zemgales  
NVO atbalsta centrs”  
 
 
9. Biedrība “Zinātnes inovāciju 
testēšanas centrs  
 



ZREA galvenie darba  virzieni 

• ZREA sniedz konsultācijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem par:  

1) energoefektivitātes (EE) paaugstināšanas iespējām, 

2) atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanas iespējām, 

3) zaļo transportu. 

• Enerģētikas plānošanas dokumentu izstrāde; 

• Enerģētikas datu bāzu uzturēšana; 

• Pasākumu organizēšana enerģētikas nozarē– Enerģētikas dienas, 
semināri, atvērto durvju dienas; 

• Projektu izstrāde un ieviešana enerģētikas nozarē. 
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Pašvaldību 
autotransporta 
izmantošanas 

izpēte  

 

• Pašvaldību anketēšana  –
2013.g. okt.-nov. 

• Priekšlikumi BEM 
izmantošanai un BEM 
uzlādes infrastruktūras 
izveidei 2013.g. 
beigās./2014.g.jūn. 

BEM uzlādes 
pakalpojums – 
publicitātes un 

peļņas 
iespējas 

 
 

• Sadarbības tīkla izveide –
motivēt un apmācīt Zemgales 
sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējus piedāvāt kā 
papildus pakalpojumu –BEM 
uzlādi; 

BEM uzlādes 
punktu 

Zemgalē –
interneta karte 

 
• Tūrisma, ēdināšanas, 

tirdzniecības pakalpojumu 
sniedzēji, kas piedāvās BEM 
uzlādi, tiks atzīmēti kartē un 
pievienoti arī TOM TOM 
navigācijas sistēmai. ESF projekts 
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ESF projekta aktivitātes (I) 

Projekta īstenošanas laiks:  

01.09.2013. – 30.06.2013. 



Pieredzes 
apmaiņa ar LT 

un EE 
pašvaldībām 

par BEM un to 
uzlādes infr. 

izveidi 

• 2014.g. aprīlī - maijā. 

• Klaipēdas pašvaldības 
pieredzes pārņemšana, 

• Tartu pašvaldības pieredzes 
pārņemšana. 

 

Priekšlikumi 
Zemgales 
reģiona 

pašvaldībām 
par BEM 

infrastruktūras 
plānošanu 

 
 

• 2014.g. Apr.-jūn. Izsūtīsim 
visām Zemgales PV, sadarbības 
tīkla dalībniekiem. 

• Informācija par BEM veidiem, 
ekspluatāciju, uzlādes veidiem, 
infrastruktūras plānošanu. 

Noslēguma 
semināri un 

BEM uzlādes 
demonstrēšan
as pasākumi 

 
• 2014.g.jūnijā Jēkabpilī un 

Jelgavā – jebkuram 
interesentam pieejami 2 
stundu semināri ar BEM 
demonstrēšanu ESF projekts 
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ESF projekta aktivitātes (II) 

Projekta īstenošanas laiks:  

01.09.2013. – 30.06.2013. 



Sadarbības tīkla dalībnieka ieguvumi (I) 

• Sadarbības tīkla kontaktlistes izveide – aicināti Zemgales 

& Kurzemes pakalpojumu sniedzēji – NVO, pašvaldības, 

uzņēmumi; 

• Projekta īstenošanas laikā visi Sadarbības tīkla dalībnieki: 

 - aicināti piedalīties 2 darba grupās/semināros – 2013.g. 

Novembrī un 2014.g. martā; 

 - tiks informēti elektroniski par  BEM uzlādes vietu izveidošanas 

tehniskajiem un ekonomiskajiem apsvērumiem; par iespēju 

reģistrēties BEM uzlādes pakalpojumu sniedzēju publicēšanai 

interneta kartē; un par citu aktuālo informāciju, kas saistīta ar 

BEM un to uzlādi; 
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Sadarbības tīkla dalībnieka ieguvumi (II) 

• Pēc Projekta īstenošanas - sadarbības tīkla dalībnieki, 

kas nolēmuši piedāvāt BEM uzlādes pakalpojumu un 

kuru specifiskā informācija tiks ievietota interneta kartē 

un TOM TOM navigācijas sistēmā: 

 - saņems pastāvīgu pozitīvu publicitāti, kas veicinās jaunu 

klientu piesaisti;  

 - iespēju konsultēties ar ZREA un BIMAB par BEM; 

 - iespēju iesaistīties citos projektos / aktivitātēs; 

 - zināšanas, uz kā pamata pieņemt lēmumu par investīciju 

piesaisti (ES vai LV atbalsta programmas) BEM iegādei vai to 

uzlādes iekārtu iegādei/uzstādīšanai. 
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ESF Projekts: Inovatīva publiska 

pakalpojuma izstrāde – bateriju 

elektromobiļu (BEM) uzlādes 

infrastruktūra 
 

Paldies par uzmanību!  

zrea@zrea.lv 

Tel. 29539397 / 63080205 

www.zrea.lv /www.bimab.lv  

Twitter: @ZREA_2012 
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