Informatīvs materiāls
par Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību
aptaujas par lēmumiem un nodomiem attiecībā uz elektromobiļu iegādi un
uzlādes staciju uzstādīšanu rezultātiem

Informatīvais materiāls izstrādāts
Eiropas sociālā fonda projekta „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes
stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu
uzlādes infrastruktūra – izstrādē”
(Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121/125) ietvaros.

ESF Projekta eksperts: A.Bergs,
Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība
mob. tel. 29268801
e-pasts: arnis.bergs@bimab.lv

Aptauja veikta no š.g. 28.aprīļa līdz 28.maijam. Aptaujas jautājumi aptvēra šādas tēmas:
-

dalība Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projektu konkursā
„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts
elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” (turpmāk – Konkurss), kam
iesniegumu iesniegšanas noslēguma termiņš bija š.g. 8.aprīlis;

-

ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.129 apstiprinātā
„Elektromobilitātes attīstības plāna 2014.-2016.gadam” (turpmāk – Plāns) noteiktie
rīcības virzieni.

Aptaujas anketas izsūtītas visām Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām, un aizpildītas
anketas saņemtas no 14 pašvaldībām (turpmāk – Respondenti).
Aptaujas rezultāti:
1) 29% no Respondentiem ir iesnieguši iesniegumu Konkursam par elektromobiļa
iegādi, un viens Respondents (7%) – par uzlādes stacijas uzstādīšanu;
2) 21% no Respondentiem ir informēti par komersantu dalību Konkursā ar mērķi
uzstādīt uzlādes stacijas pašvaldības teritorijā;
3) ja tiktu izsludināta Konkursa otrā kārta, 50% no Respondentiem apsvērtu dalību tajā
ar iesniegumu par elektromobiļa iegādi;
4) ja tiktu izsludināta Konkursa otrā kārta, 36% no Respondentiem apsvērtu dalību tajā
ar iesniegumu par uzlādes stacijas uzstādīšanu;
5) Plāna rīcības virziena „1.Inovācijas, pētījumi, attīstība“ realizācijā savas iespējas
saskata 29% Respondentu;
6) Plāna rīcības virziena „2.Administratīvās kapacitātes stiprināšana un informatīvie
pasākumi“ realizācijā savas iespējas saskata 71% Respondentu;
7) Plāna rīcības virziena „3.Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveide“
realizācijā savas iespējas saskata 71% Respondentu;
8) Plāna rīcības virziena „4.Elektrotransportlīdzekļu iegādes stimulēšana“ realizācijā
savas iespējas saskata 71% Respondentu.

Kopsavilkums un secinājumi:
-

arī pēc Konkursa iesniegumu iesniegšanas noslēguma saglabājas liela interese – 50%
no Respondentiem – par elektromobiļu iegādi, ko, iespējams, var izskaidrot ar
notikušā Konkursa ļoti īso pieteikšanās periodu un daudzām principiālām pēdējā brīža
izmaiņām Konkursa nosacījumos;

-

ņemot vērā, ka daļā no Respondentu teritorijām sagaidāmas Konkursa ietvaros
komersantu uzstādītās uzlādes stacijas, kā augsta ir vērtējama Respondentu paliekošā
interese – 36% no Respondentiem – par uzlādes staciju uzstādīšanu;

-

Respondentiem ir augsta līmeņa ieinteresētība – 71% no Respondentiem – par Plāna
rīcības virzienu realizāciju.

2014.gada 30.maijā

