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Elektromobilitātes attīstības plānā 2014 -2016.gadam (projekts)
1
 paredzētais 

Elektromobilitātes atbalsta politikas ieviešanas rīcības plāns 
 

Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 
2. Administratīvās kapacitātes stiprināšana un informatīvie pasākumi 

Pasākumi izvirzītā mērķa 

sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas 

Tiešie darbības 

rezultāti 

Paredzētais 

finansējums un 

tā avoti 

4.pasākums Atbalsts 

pašvaldībām 
elektromobilitātes ieviešanas 

rīcības plānu izstrādei, 

būvniecības saistošo 

noteikumu izstrādei un 

elektromobilitātes iekļaušanai 

pašvaldību attīstības 

programmās. 

01.09.2014. 
SM, VARAM, 

EVKI 

Izstrādāti metodiskie 

noteikumi un saistošie 

noteikumi 10 

lielākajās Latvijas 

pašvaldībās 

EVKI budžeta 

ietvaros, 10000 

LVL Valsts 

budžets, 

pašvaldību 

budžets 

6. pasākums: E-mobilitātes 

veicinošu pasākumu 

organizēšana sadarbībā ar 

nozares asociācijām 

01.09.2014. SM, EVKI 

Veikti 12 

elektromobilitāti 

veicinoši pasākumi 

100 000 LVL ES 

fondi Valsts 

budžets, 

pašvaldību 

budžets, 20000 

LVL privātais 

līdzfinansējums 

Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 
3. ETL uzlādes infrastruktūras izveide 

Pasākumi izvirzītā mērķa 

sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas 

Tiešie darbības 

rezultāti 

Paredzētais 

finansējums un 

tāavoti 

3. pasākums: Sadarbības 

programma ar pašvaldībām 

lokālo uzlādes tīklu izbūvei 

pašvaldības ielās 

Sagatavota 

līdz 

01.06.2015. 

īstenota līdz 

31.12.2016. 

SM, EVKI, 

VARAM 

Izveidoti 28 uzlādes 

punkti pašvaldībās 

ielu malās 

200 000 LVL ES 

fondi, valsts 

budžets, 50 000 

LVL pašvaldību 

budžets 

                                                           
1
 Satiksmes ministrijas  kompetencē: http://195.244.155.183/lv/mk/tap/?pid=40304985 
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4. pasākums: Sadarbības 

programma ar uzņēmumiem 

publisko uzlādes tīklu izbūvei 

uzņēmumu teritorijās 

Sagatavota 

līdz 

01.06.2015. 

īstenota līdz 

31.12.2016. 

SM, EVKI, 

VARAM 
Izveidoti 28 uzlādes 

punkti pašvaldībās 
sadarbībā ar 

komersantiem 

200 000 LVL ES 

fondi, valsts 

budžets, 50 000 

LVL pašvaldību 

budžets 

6. pasākums: Individuālo 

uzlādes punktu izbūve 

iegādājoties 

elektrotransportlīdzekli. 

Sagatavota 

līdz 

01.06.2015. 

īstenota līdz 

31.12.2016. 

SM, EVKI, 

VARAM 

Izveidoti 730 

individuālie uzlādes 

punkti 

300 000 LVL ES 

fondi, valsts 

budžets, 100 000 

LVL privātais 

līdzfinansējums, 

300 000 LVL 

pašvaldību 

finansējums. 

Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 
4. ETL iegādes stimulēšana 

Pasākumi izvirzītā mērķa 

sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas 

Tiešie darbības 

rezultāti 

Paredzētais 

finansējums un 

tāavoti 

1. pasākums: 

Elektrotransportlīdzekļu 

iepirkumi: atbalsts pašvaldību 

iestādēm un 

komercsabiedrībām ETL 

iegādei sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai 

01.07.2015. SM, VARAM, 

EVKI 

Sagatavotas 

nepieciešamās 

programmas 

ES fondi, valsts 

budžets, 

pašvaldību 

budžets, atbilstoši 

iespējām 

1.7 miljoni LVL 

KPFI programmas 

ietvaros 

2.pasākums: 

Elektrotransportlīdzekļu 

iepirkumi: valsts un 

pašvaldību iestādes 

01.09.2015. SM, VARAM, 

EVKI 

Sagatavotas 

nepieciešamās 

programmas 

ES fondi, valsts 

budžets, 

pašvaldību 

budžets, atbilstoši 

iespējām 

Daļa no 1.17 milj 

LVL KPFI 

programmas 

ietvaros 

9 pasākums: 

Elektrotransportlīdzekļu 

bezmaksas stāvēšana 

publiskajās (pašvaldībām 

piederošajās) stāvvietās ielas 

malās 

01.01.2015. SM, EVKI, 

Pašvaldības 

Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 
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10. pasākums: 

Elektrotransportlīdzekļu 

bezmaksas lietošanas tiesības 

maksas zonās 

01.01.2015. SM, EVKI, 

Pašvaldības 

Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

11.pasākums: 

Elektrotransportlīdzekļu 

ekskluzīvas lietošanas tiesības 

pilsētu "tīrajās" zonās 

01.01.2015. SM, EVKI, 

Pašvaldības 

Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

 

8.4.2.4. Aktivitāte 2.4. Atbalsts pašvaldībām elektromobilitātes ieviešanas plānu izstrādei, 

būvniecības saistošo noteikumu izstrādei un elektromobilitātes iekļaušanai pašvadību 

attīstības dokumentos. 

Šajā aktivitātē paredzēts sniegt atbalstu Latvijas pašvaldībām elektromobilitāti atbalstāmo pasākumu 

ieviešanai pašvaldības saistošajos dokumentos. Atbalsta summa vienai pašvaldībai – līdz 1000 LVL, 

intensitāte – līdz 100%.Šī aktivitāte ir paredzēta, lai stimulētu pašvaldības izveidot vietējos ETL uzlādes 

infrastruktūras punktus savas pašvaldības robežās. Aktivitātes ietvaros paredzēts sniegt atbalsta finansējumu 

pašvaldībām, lai izstrādātu un iekļautu pašvaldību saistošajos teritoriālās attīstības dokumentos un saistošajos 

noteikumos ETL uzlādes infrastruktūru, kas atbilstu alternatīvo degvielu infrastruktūras direktīvā 

norādītajām prasībām. Aktivitātē paredzētais atbalsts būtu 100% apjomā elektromobilitātes teritoriālās 

plānošanas ekspertu piesaistei dokumentu izstrādāšanā, maksimālā atbalsta summa vienai pašvaldībai – līdz 

1000 LVL. 

8.4.3.3. Aktivitāte 3.3. Sadarbības programma ar pašvaldībām lokālo uzlādes tīklu izbūvei 

pašvaldības ielās 

Šī aktivitāte paredzēta ETL uzlādes punktu izbūvei ielas malās un pašvaldībai piederošās 

autostāvvietās, kā arī sabiedriskajās ēkās un pie publiskiem objektiem, it sevišķi – tūrisma objektiem. 

Atbalstāma būtu maiņstrāvas uzlādes punktu izbūve ar jaudu 20-43 kW, kā arī kombinēto uzlādes punktu 

izbūve ar jaudu līdz 20kW. Uzlādes punktos jābūt iespējai uzlādēt arī elektriskos velosipēdus. 

Atbalsts tiktu sniegts pašvaldībām, kuras elektromobilitātes attīstības plānus ir iekļāvuši savos 

attīstības plānos un teritoriālās plānošanas dokumentos (aktivitātes 3.9 3.10, 3.11 un 3.12), kā arī kuras 

nodrošina ETL bezmaksas stāvēšanu ielas malās (aktivitāte 4.9).  

Šajās programmās iespējamais atbalsts būtu līdz 85% no uzlādes staciju un pieslēgumu izmaksām 

tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm vai atvasinātām publiskām personām, atbilstoši atbalsta sniegšanu 

regulējošām ES direktīvām.  

Papildus priekšrocības tiktu dotas projektiem, kas sniedz ieguldījumu dažādu nozaru attīstības plānu 

mērķu sasniegšanā (piemēram, ja ETL uzlādes punkti tiek uzstādīti saskaņā ar pašvaldību tūrisma attīstības 

rīcības programmu pie tūrisma objektiem), vai vietās, kur tiek iegūts multimodāls efekts (piemēram, pie 

dzelzceļa stacijām, park and ride stāvlaukumos, vai, piemēram, uzlādes punkts ir apvienots ar elektrisko 

velosipēdu nomas vai elektroauto nomas sistēmu). 

 


