
Informācija par ESF projekta:  

Uzlādes pakalpojuma sadarbības tīkla,  

Uzlādes punktu interneta kartes 

 izveidi 

Signe Vīlipa 

Biedrība “Zemgales reģionālā enerģētikas 

aģentūra” 

18.03.2014. 

Kafejnīca “Zemnieka cienasts”, Staļgene, 

Jelgavas novads 



Sadarbības tīkla izveide (I) 

• 2013.gada novembrī tika uzsākta Zemgales tūrisma un 

ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, organizāciju, pašvaldību 

informēšanas kampaņa, aicinot iesaistīties Sadarbības tīklā, ar 

mērķi tā dalībniekus apmācīt un motivēt izveidot elektrisko 

transporta līdzekļu uzlādes vietas (mazjaudas / lēnās) savās 

pakalpojumu sniegšanas vietās. 

• Pieaicināti arī Kurzemes elektromobilitātes attīstības entuziasti/ 

iniciatori. 

• Uzrunātas tūrisma un ēdināšanas apvienības / asociācijas, 

tādejādi pārnesot projekta ideju Latvijas mērogā. 

• Sadarbības tīklā uz šo brīdi iesaistījušies ap 40 dalībnieki 

(komunicē, piedalās semināros).  
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Sadarbības tīkla izveide (II) 

• Kopumā elektroniski uzrunāti, kontaktu listē iekļauti  ~ 210 

potenciālie dalībnieki; 

• Līdz šim Sadarbības tīkla dalībnieki saņēmuši sekojošu 

informāciju: 

 - informācija par elektromobiļiem (kādi pieejami LV, tehniskais 

raksturojums, ekspluatācija un izmaksas, uzlādes iespējas, u.t.t.); 

 - par valsts atbalstu elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras 

ieviešanai (04.02.2014. MK noteikumi Nr. 78 – KPFI konkurss); 

 - par elektromobiļu uzlādes (mazjaudas) pakalpojuma izveides 

iespējām, izmaksām un ieguvumiem, u.c.; 

• Izglītojoša informācija pieejama ZREA mājas lapā: 
http://www.zrea.lv/lv/projekti/zrea_kapacitates_stiprinasana_ieteikumu_izstra

de_elektromobili_un_to_uzlade_1749/ 
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Elektromobiļu uzlādes vietu karte (I) 

• Sadarbības tīkla dalībniekiem – pakalpojumu sniedzējiem 

piedāvājam bez maksas reģistrēties iekļaušanai elektrisko 

transporta līdzekļu uzlādes pakalpojumu sniedzēju kartē: 

 -  uzrādot sertificēta elektriķa atzinumu par pieslēguma izveidi; 

 - noslēdzot sadarbības līgumu ar BIMAB par pakalpojuma 

pieejamības nodrošināšanu un tā apstiprinājumu reizi 2 mēnešos. 

• ESF projekta ietvaros no šī brīža līdz 2014.gada 30.jūnijam tiks 

veidota interaktīva Zemgales Elektromobiļu u.c. E-transporta 

līdzekļu uzlādes punktu karte, kurā atzīmēti uzlādes pakalpojuma 

sniedzēji, norādot to kontakt informāciju un atrašanās vietu. 

• Zemgales elektromobiļu uzlādes punktu karte tiks integrēta kopējā 

Latvijas elektromobiļu uzlādes punktu kartē, ko izveidojis BIMAB & 

AS “Latvenergo” (www.e-transports.org), karte regulāri tiks 

papildināta ar jauniem elektromobiļu uzlādes vietu piedāvātājiem arī 

pēc ESF projekta nobeigšanas; 
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Elektromobiļu uzlādes vietu karte (II) 

• BIMAB, saskaņā ar līgumu, reizi 2 mēnešos sniedz TomTom 

informāciju par  elektromobiļu uzlādes punktiem Latvijā; 

•TomTom attiecīgo informāciju par uzlādes punktiem iekļauj: 

- elektromobiļu auto navigācijā, piem., visiem155 elektromobiļiem 

Nissan Leaf Igaunijā; 

- citās navigācijas ierīcēs. 

• Uzlādes pakalpojumu piedāvātāji: 

 - saņems pastāvīgu pozitīvu publicitāti, kas veicinās jaunu klientu 

piesaisti;  

 - iespēju konsultēties ar ZREA un BIMAB par elektromobiļiem un to 

uzlādi; 

 - iespēju iesaistīties citos projektos / aktivitātēs; 

 - informāciju par investīciju piesaisti (ES vai LV atbalsta 

programmas) elektromobiļu iegādei vai to uzlādes iekārtu 

iegādei/uzlabošanai. 
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ESF Projekts: Inovatīva publiska 

pakalpojuma izstrāde –elektromobiļu 

uzlādes infrastruktūras izveide 

 

Paldies par uzmanību!  

zrea@zrea.lv 

Tel. 29539397 / 63080205 

www.zrea.lv /www.bimab.lv  

Twitter: @ZREA_Energy 
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