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KĀ MAZINĀT TRANSPORTA SEKTORA EMISIJAS?

1) PĀRIET uZ VIdEI dRAudZīgu PĀRVIETOšANĀS VEIdu: 

2) uZLAbOT IZMANTOJAMO TRANSPORTLīdZEKļu EfEKTIVITĀTI: 

4) IZMANTOT ELEKTRISKOS AuTO:

3) dEgVIELĀ IZMANTOT ATJAuNOJAMOS ENERgORESuRSuS:

TransporTa sekTorā silTumnīcefekTa emisijas (seG) laTvijā ir palielinājušās vissTraujāk. fakTiski TransporTa sekTors ir vienīGais, 

rēķinoT preT kopējo seG apjomu laTvijā, TransporTa sekTora emisijas 
veido ap 30%. auToTransporTs veidoja 92,15% no kopējām emisijām, 
dzelzceļš – 7,6% (2008.Gada daTi). saskaiToT pārvadāTo pasažieru 
daudzumu nobraukTo kilomTeru daudzumā Gadā, laTvijā visvairāk brau-
cienu noTiek ar auTomašīnām - ap 85%! 

kura emisijas 2010.Gadā ir lielākas nekā 1990.
Gadā. Galvenais iemesls Tam ir sTraujā privāTo 
auTomašīnu skaiTa palielināšanās laTvijā. Tiek 
proGnozēTs, ka arī Turpmāk seG emisijas Trans-
porTa sekTorā Turpinās palielināTies.

pilsēTā vairāk ieT kājām, braukT ar velosipēdu, izmanToT sa-
biedrisko TransporTu. Tas palīdzēs ne Tikai samazināT co2 

emisijas, beT uzlabos arī Gaisa kvaliTāTi pilsēTā.  

lai samazināTu privāTā auToTransporTa radīTās seG emisijas, eiropas savienība ir lēmusi palielināT 
TransporTlīdzekļu deGvielas paTēriņa efekTiviTāTi un izvirzījusi mērķi līdz 2012. Gadam samazināT 
co2 emisiju daudzumu līdz 120 G co2 uz kaTru nobraukTo kilomeTru  – Tas aTTiecas uz visām 
jaunām auTomašīnām, kas ražoTas pēc 2012.Gada. savukārT līdz 2020.Gadam sasniedzamais 
emisiju mērķis jaunām auTomašīnām ir 95 G co2/km.  salīdzinājumam pašlaik eiropas savienībā 
vidējais jauno auTomobiļu co2 izmešu daudzums ir ap 160 Gramiem uz kilomeTru, beT laTvijā 
šīs rādīTājs ir vēl auGsTāks - piemēram, apvidus auTomašīnas un veci auTo rada vismaz 200 
Gramus co2 uz kaTru nobraukTo kilomeTru.   

eiropā pakāpeniski pieauG elekTriskā auToTransporTa izmanTošana. 
arī laTvijā jau ir vairākas elekTroauTomašīnas. 2010.Gadā a/s 
„laTvenerGo” uzsTādīja pirmo elekTrisko auTo uzlādes vieTu laTvijā 
– Tā aTrodas enerGoefekTiviTāTes cenTrā jūrmalā, jomas ielā 4.  
savukārT 2011.Gada jūnijā a/s „laTvenerGo” sāka izmanToT 
elekTroauTomašīnas savā darbībā – pa dienu Tās Tiek izmanToTas vei-
coT darbus pilsēTā, beT nakTī Tās Tiek uzlādēTas. ar pilnībā uzlādēTu 
auTo var nobraukT 100 kilomeTrus.  

kaTrai eiropas savienības dalībvalsTij jānodrošina, ka no aTjaunojamiem enerGoresursiem saražoTās enerģijas īpaTsvars 
visā TransporTā 2020. Gadā ir vismaz 10%, un pēc Tam jāTurpina šo īpaTsvaru palielināT. laTvijai līdz šim nav sekmējies 
ar biodeGvielas izmanTošanu - 2008. Gadā sasnieGTi vien 0,9% un 2009. Gadā – 1,4%. 

lai samazināTu seG emisijas no TransporTa sekTora, jāmeklē veidi, kā samazināT auToTransporTa izmanTošanu, jo Tur seG emisijas 
uz vienu pasažieri rodas visairāk. ieTeicamās rīcības ir iedalāmas vairākās kaTeGorijās: 

ILgTSPĒJīgA ENERĢIJA LATVIJĀ

projekTu finansiāli aTbalsTa ziemeļu minisTru padome un es vides ģenerāldirekTorāTs pilsoniskās sabiedrības aTbalsTam inforse-europe 2010.Gadā

avoTs: eiropas komisija 
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