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8.4.Elektromobilitātes atbalsta politikas ieviešanas rīcības plāns (paredzētie pasākumi) 

Sasaiste ar pamatnostādnēs 

noteiktajiem politikas 

mērķiem, rīcības virzieniem 

vai uzdevumiem 
Konkurētspējīga, ilgtspējīga, komodāla transporta sistēma, kas nodrošina 

augstas kvalitātes mobilitāti, efektīvi izmantojot resursus, t.sk. ES fondus 

(ja plāns izstrādāts 

pamatnostādņu ieviešanai) 

Plānā noteiktais mērķis 

Mazināt Latvijas transporta sistēmas atkarību no naftas, uzlabojot tās 

efektivitāti, nodrošinot mobilitāti, un veicinot inovatīvu tehnoloģiju radīšanu un 

izmantošanu Latvijas transporta nozarē 

 
RĪCĪBAS VIRZIENS 

MĒRĶA SASNIEGŠANAI 
1. INOVĀCIJS, PĒTĪJUMI, ATTĪSTĪBA 

Pasākumi izvirzītā mērķa 

sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija un 

iesaistītās 

institūcijas 

Tiešie darbības 

rezultāti 

Paredzētais 

finansējums un 

tā avoti
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1.pasākums: Atbalsts 

rūpniecisko pētījumu 

veikšanai un jaunu produktu 

izstrādei programmas 

„Kompetences centri“ ietvaros 

2015./2016. Ekonomikas 

ministrija (EM) 

Veikti rūpnieciskie 

pētījumi, kā arī 

izstrādāti jauni 

produkti 

elektromobilitātes 

jomā
3
 

77,22 miljoni 

EUR
4
, ES fondi 

(ERAF, 2014-2020) 

2.pasākums: Atbalsts ārējo 

tirgu apgūšanai (dalība 

starptautiskās izstadēs 

ārvalstīs, dalība LIAA 

organizētajās tirdzniecibas 

misijās un kontaktbiržās 

arvalstīs u.c. ārējā mārketinga 

aktivitātes)  

2015./2016. EM Nodrošināta dalība 

starptautiskās izstadēs, 

LIAA tirdzniecibas 

misijās un 

kontaktbiržās ārvalstīs, 

t.sk. īstenotas citas 

ārējā mārketinga 

aktivitātes
 5
. 

19 miljoni EUR
6
, 

ES fondi (ERAF, 

2014-2020) 

3. Pasākums: Atbalsts ETL
7
 

apkalpojošo speciālistu 

izglītības programmas izveidei 

Atkarībā no 

mācību 

iestādes 

mācību 

programmu 

Automobiļu 

novirziena mācību 

iestādes 

Izstrādāts mācību kurss 

„Elektrotransportlīdzek

ļu uzbūve un 

ekspluatācija“ 

Nav nepieciešams 

                                                           
1 Ministru kabineta 2014. gada  26. Marta rīkojums Nr.129 
2
 Plānotajiem pasākumiem norādītais finansējums ir indikatīvs 

3
 Programmā tiek rīkots atklāts projektu konkurss, kas negarantē granta piešķiršanu kompetences centra izveidei 

elektromobilitātes jomā. 
4
 Kopējais aktivitātē plānotais publiskais finansējums. Uz pasākumiem elektromobilitātes jomā var attiekties 

tikai daļa no norādītā finansējuma. 
5
 Programmā tiek rīkots atklāts projektu konkurss, kas negarantē granta piešķiršanu ārējo tirgu apgūšanai – ārējā 

mārketinga aktivitātēm elektromobilitātes jomā. 
6
 Kopējais aktivitātē plānotais publiskais finansējums. Uz pasākumiem elektromobilitātes jomā var attiekties 

tikai daļa no norādītā finansējuma. 
7
 Elektriskie transporta līdzekļi 
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kursa 

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 

1. pasākums: 

Elektromobilitātes vadības un 

koordinācijas institūcijas 

(EVKI) izveide 

01.09.2014. 
Satiksmes ministrija 

(SM) 

Elektromobilitātes 

vadības un 

koordinācijas 

institūcijas (EVKI) 

izveide 

2014. nav 

nepieciešams, 

turpmāk – valsts 

budžets
8
 

2. pasākums: Starpvalstu 

sadarbība, sadarbības 

memorandu slēgšana, t. sk., 

attiecībā uz infrastruktūras 

tehnisko un politiku 

harmonizāciju un informācijas 

apmaiņa par elektromobilitātes 

attīstību. 

31.12.2016. SM, EVKI 

Harmonizēta tehniskā 

un tiesiskā 

elektromobilitātes 

attīstība ar Eiropas 

valstīm 

Valsts budžets, 

EVKI budžeta 

ietvaros 

3. pasākums: atbalsts Latvijas 

(EVKI) dalībai starvalstu 

organizācijās un projektos 

01.06.2015. SM, EVKI 

Latvija piedalās 

svarīgākajās starpvalstu 

organizācijās un 

projektos: IEA-HEV, 

Green eMotion u.c. 

85 tūkstoši EUR 

Valsts budžets 

4.pasākums Atbalsts 

pašvaldībām 

elektromobilitātes ieviešanas 

rīcības plānu izstrādei, 

būvniecības saistošo 

noteikumu izstrādei un 

elektromobilitātes iekļaušanai 

pašvaldību attīstības 

programmās. 

01.03.2016. 

SM, Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstībasministrija 

(VARAM), EVKI 

Izstrādāti metodiskie 

noteikumi un saistošie 

noteikumi 10 lielākajās 

Latvijas pašvaldībās 

EVKI budžeta 

ietvaros, 14 tūkstoši 

EUR Valsts budžets 

5.pasākums: Informācijas 

pieejamības nodrošināšana, e-

mobilitātes mājaslapas izveide 

01.01.2015. SM, EVKI 

Izstrādāta un uzturēta 

oficiālā Latvijas 

elektromobilitātes 

mājaslapa 

20 tūkstoši EUR 

Valsts budžets 

6. pasākums:  

Elektromobilitātes veicinošu 

pasākumu organizēšana 

sadarbībā ar nozares 

asociācijām 

01.01.2015. SM, EVKI 

Veikti 12 

elektromobilitāti 

veicinoši pasākumi 

142 tūkstoši EUR 

Horizon 2020, 

Interreg u.c. 

starptautisko 

sadarbības projektu 

ietvaros,  Valsts 

budžets, , 28 

                                                           
8
 2014. gadā nav nepieciešams valsts finansējums, EVKI tiek izveidots CSDD ietvaros. Turpmākai tās 

uzturēšanai būs nepieciešami valsts budžeta līdzekļi, kurus Satiksmes ministrija  pieprasīs noteiktajā kārtībā kā 

jauno politikas iniciatīvu. 
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tūkstoši EUR 

privātais 

līdzfinansējums 

7. Pasākums: 

Elektrotransportlīdzekļu 

drošības pasākumi glābšanas 

dienestiem  

01.12.2015 SM, IEM 

Izstrādātas instrukcijas 

glābšanas dienestiem 

ETL drošības 

ievērošanai. 

14 tūkstoši EUR, 

Valsts budžets, 

Horizon 2020, 

Interreg u.c. 

starptautisko 

sadarbības projektu 

ietvaros,  

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 

1. pasākums: Nacionālā ETL 

uzlādes tīkla izveide 

31.12.2020. SM, EVKI Izveidots nacionālais 

ETL uzlādes tīkls, 235 

uzlādes punkti visā 

Latvijā 

6.0 miljoni EUR ES 

fondi (ERAF 2014-

2020), 1.04 miljoni 

EUR valsts budžets 

2 pasākums: Tīkla vadības 

operatoru centra 

programmatūras izstrāde 

31.12.2016. SM, EVKI Izstrādāta klīringa 

centra programmatūra, 

izstrādāta operatoru 

centra programmatūra 

1.19 miljoni EUR 

ES fondi (ERAF 

2014-2020), 0.21 

miljoni EUR valsts 

budžets 

3. pasākums: Projektu 

konkurss ar pašvaldībām 

lokālo uzlādes tīklu izbūvei 

pašvaldības ielās
9
 

Atkarībā no 

katras 

pašvaldības 

noteiktajiem 

plāniem un 

prioritātēm 

SM, EVKI, 

VARAM 

Izveidoti 28 uzlādes 

punkti pašvaldībās ielu 

malās 

284 tūkstoši EUR, 

valsts budžets 

(KPFI atklātu 

projektu konkursu 

ietvaros)
10

, 71 

tūkstotis EUR 

pašvaldību budžets 

4. pasākums: Projektu 

konkurss ar uzņēmumiem 

uzlādes tīklu izbūvei 

uzņēmumu teritorijās
9
 

Atkarībā no 

katras 

pašvaldības 

noteiktajie

m plāniem 

un 

prioritātēm 

SM, EVKI, 

VARAM 

Izveidoti 28 uzlādes 

punkti pašvaldībās 

sadarbībā ar 

komersantiem 

284 tūkstoši EUR 

valsts budžets 

(KPFI atklātu 

projektu konkursu 

ietvaros)
11

, 71 

tūkstotis EUR 

pašvaldību 

budžets 

5. pasākums: Projektu 

konkurss ar uzņēmumiem 

privāto uzlādes tīklu izbūvei 

uzņēmumu teritorijās
9
 

Sagatavota 

līdz 

01.12.2015.  

SM, EVKI, 

VARAM 

Izveidoti 500 uzlādes 

punkti uzņēmumos 

284 tūkstoši EUR 

valsts budžets 

(KPFI atklātu 

projektu konkursu 

ietvaros)
12

, 284 

tūkstoši EUR 

privātais 

līdzfinansējums 

                                                           
9
 Plānotais pasākums KPFI ietvaros ir indikatīvs 

10
 Finansējuma apjoms ir indikatīvs. 

11
 Finansējuma apjoms ir indikatīvs. 

12
 Finansējuma apjoms ir indikatīvs. 
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6. pasākums: Individuālo 

uzlādes punktu izbūve 

iegādājoties 

elektrotransportlīdzekli. 

Sagatavota 

līdz 

01.12.2015.  

SM, EVKI,  Izveidoti 730 

individuālie uzlādes 

punkti 

426 tūkstoši EUR, 

valsts budžets, 142 

tūkstoši EUR 

privātais 

līdzfinansējums 

7. pasākums: atbalsts ETL 

daudzdzīvokļu namos 

31.12.2016. SM, FM, EVKI Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

8. pasākums: Infrastruktūras 

lietotāju diennakts palīdzības 

telefons 

31.12.2016. SM, EVKI Izveidots ETL uzlādes 

infrastruktūras lietotāju 

diennakts palīdzības 

telefons 

71 tūkstotis EUR 

Valsts budžets 

(EVKI) 

9. pasākums: Uzlādes 

infrastruktūras obligāta 

iekļaušana automobiļu 

stāvvietās 

01.09.2016. SM, VARAM, EM, 

EVKI 

Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

10. pasākums: Uzlādes 

infrastruktūras obligāta 

iekļaušana publiskajās ēkās. 

01.09.2016. SM, VARAM, EM, 

EVKI 

Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

11. pasākums: Uzlādes 

infrastruktūras obligāta 

iekļaušana jaunos celtniecības 

projektos, kuru vērtība 

pārsniedz noteiktus kritērijus 

01.09.2016. SM, VARAM, EM, 

EVKI 

Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

12. pasākums: Uzlādes staciju 

un staciju operatoru 

sertificēšana atbilstības 

nodrošināšanai 

01.09.2015. SM, EM, EVKI Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

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 

iegādes atklāts projektu 

konkurss: atbalsts pašvaldību 

iestādēm un 

komercsabiedrībām ETL 

iegādei sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai
9
 

01.07.2015. SM, VARAM, 

EVKI 

Sagatavotas 

nepieciešamās 

programmas 

 Valsts budžets 

(KPFI atklātu 

projektu konkursu 

ietvaros), 

pašvaldību budžets, 

atbilstoši iespējām 

2.pasākums: 

Elektrotransportlīdzekļu 

iegādes atklāts projektu 

konkurss: valsts un pašvaldību 

iestādes
9
 

01.09.2015. SM, VARAM, 

EVKI 

Sagatavotas 

nepieciešamās 

programmas 

Valsts budžets 

(KPFI atklātu 

projektu konkursu 

ietvaros),, 

pašvaldību budžets, 

atbilstoši iespējām 
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3.pasākums: Atbalsts TEP 

izstrādei elektromobilitātes 

ieviešanai uzņēmumos 

01.06.2015. SM  Sniegts atbalsts 40 

uzņēmumiem TEP 

izstrādei 

EUR 71 tūkstotis, 

valsts budžets, 71 

tūkstotis EUR 

privātais 

līdzfinansējums 

4.pasākums: Nodokļa atlaides 

(dabas resursa nodoklis) 

iegādājoties 

elektrotransportlīdzekli 

01.07.2016. SM, FM, EVKI Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

5.pasākums: Nodokļa 

(uzņēmumu vieglo 

transportlīdzekļu nodoklis) 

samazināšana vai atcelšana 

uzņēmuma ETL 

01.07.2016. SM, FM, EVKI Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

6.pasākums: Nodokļu 

palielinājums piesārņojošiem 

transportlīdzekļiem 

01.09.2016. SM, FM, EVKI Veikts izvērtējums, 

sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

7.pasākums: ETL lietošana 

publiskā transporta joslās un 

(nākotnē, ja tādas būs) 

daudzbraucēju joslās 

01.06.2016. SM Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

8. pasākums: 

Elektrotransportlīdzekļu 

bezmaksas stāvēšana 

publiskajās (pašvaldībām 

piederošajās) stāvvietās ielas 

malās 

01.01.2016. SM, EVKI, 

Pašvaldības 

Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

9. pasākums: 

Elektrotransportlīdzekļu 

bezmaksas lietošanas tiesības 

maksas zonās 

01.01.2016. SM, EVKI, 

Pašvaldības 

Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

10.pasākums: 

Elektrotransportlīdzekļu 

ekskluzīvas lietošanas tiesības 

pilsētu "tīrajās" zonās 

Pēc 

aktualitātes 

atkarīgs no 

minēto zonu 

ieviešanas 

SM, EVKI, 

Pašvaldības 

Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

11.pasākums: Nepieciešamās 

ETL lietošanai regulējošās 

likumdošanas izstrāde 

01.12.2015. SM Sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Nav nepieciešams 

12.pasākums: Atbalsts 

elektrotransportlīdzekļu 

iegādei fiziskām un juridiskām 

personām
9
 

31.12.2016. SM, VARAM, 

EVKI 

Veikts izvērtējums, 

sagatavoti 

nepieciešamie 

likumdošanas akti 

Valsts budžets 

atbilstoši iespējām 

un nepieciešamībai, 

privātais 

līdzfinansējums 

 

 


