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Latvijas elektroauto uzlādes   
tirgus modeļi un izaicinājumi  

Ar degvielas uzpildes stacijām ir pazīstams ikviens, kas vada 
automašīnu, tomēr šo staciju biznesa modeļi un tīklu attīstības iz-
aicinājumi lielākoties ir zināmi tikai profesionāļiem. Elektroauto 
(EA) uzlādes tirgus segments ir gana daudzpusīgs: to veido gan 
uzlādes risinājumi, kas izmantojami mājās, gan tādi, kas noderēs 
ceļā, darbavietā un citos galamērķos.

Kādas tendences vērojamas EA uzlādes tirgū šobrīd? Kādi ir 
šī tirgus izaicinājumi? Kur tirgus virzīsies nākamajā desmitgadē, 
un vai varam prognozēt, ka iesim attīstīto Eiropas EA uzlādes 
tirgu pēdās?

Ūdeņraža dažādās krāsas:    
ko tās nozīmē un uz ko norāda 

Eiropas Savienības dalībvalstis ir apņēmības pilnas fosilo ener-
goresursu zaudējumu nākotnē vismaz daļēji kompensēt uz straujas 
ūdeņraža enerģētikas attīstības rēķina. 

Vēl vairāk – tieši uz zaļā, bet ne citu krāsu ūdeņraža enerģētikas 
rēķina.Kas ir ūdeņradis, ko nozīmē un uz ko norāda tā krāsas? Un 
cik plaša īsti ir pašreizējā ūdeņraža krāsu palete? Šie jautājumi ir 
gana aktuāli, ne tikai iezīmējot ūdeņraža enerģētikas patieso sa-
režģītību, bet arī cenšoties saprast tās daudzveidības perspektīvas 
tuvākā un tālākā nākotnē

Neapliecinātās elektroenerģijas 
izcelsmes sastāvs

Mūsdienu elektroenerģijas tirgus modelī nopirktajai elek-
troenerģijai nav nekādas tiešas piesaistes elektroenerģijas 
izcelsmei; ražotājiem biržā iesniedzot savus ģenerācijas pie-
dāvājumus un patērētājiem – patēriņa pieprasījumus, nav ie-
spējams noteikt, kādu daļu no kopējā piedāvājuma patērētājs 
ir saņēmis. 

Turklāt biržām nav detalizētas informācijas par piedāvā-
tās elektroenerģijas ražošanas enerģijas avotiem. Attiecīgi ir 
nepieciešams mehānisms, kā noteikt patērētājiem piegādātās 
elektroenerģijas izcelsmi.

Fit for 55 – jauns izaicinājums    
un jaunas iespējas 

Eiropas Komisija (EK) šī gada 14. jūlijā publicēja priekšliku-
mus, kā Eiropas Savienībai (ES) sasniegt juridiski saistošo mērķi 
līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu (SEG) 
emisijas par 55 procentiem salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. 

Vairāk nekā tūkstoš lappušu garā priekšlikumu pakete, kura pa-
zīstama ar nosaukumu Fit for 55 (“Gatavi mērķrādītājam 55%”), 
attiecas uz plašu reformu klāstu, kas aptver gan galvenās ES klimata 
politikas jomas, gan ar tām cieši saistītos ekonomikas segmentus: 
transportu, enerģētiku, būvenerģētiku un nodokļu politiku.

24. lpp.

48. lpp.

30. lpp.

8. lpp.
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