ILGTSPĒJĪGA ENERĢIJA LATVIJĀ
TRANSPORTS
TRANSPORTS VEICINA KLIMATA PĀRMAIŅAS
Transporta sektorā siltumnīcefekta emisijas (SEG) Latvijā ir palielinājušās visstraujāk. Faktiski transporta sektors ir vienīgais,
kura emisijas
gadā.

2010.gadā ir lielākas nekā 1990.
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Rēķinot pret kopējo SEG apjomu Latvijā, transporta sektora emisijas
veido ap 30%. Autotransports veidoja 92,15% no kopējām emisijām,
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KĀ MAZINĀT TRANSPORTA SEKTORA EMISIJAS?
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:
1) Pāriet uz videi draudzīgu pārvietošanās veidu:

Pilsētā vairāk iet kājām, braukt ar velosipēdu, izmantot sabiedrisko transportu. Tas palīdzēs ne tikai samazināt

CO2

emisijas, bet uzlabos arī gaisa kvalitāti pilsētā.
2)	Uzlabot izmantojamo transportlīdzekļu efektivitāti:

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
gramus

200

CO2 uz katru nobraukto kilometru.

3)	Degvielā izmantot atjaunojamos energoresursus:

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%.
4) IZMANTOT ELEKTRISKOS AUTO:

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

Savukārt 2011.gada

jūnijā

A/s „Latvenergo”

4.

sāka izmantot

elektroautomašīnas savā darbībā – pa dienu tās tiek izmantotas veicot darbus pilsētā, bet naktī tās tiek uzlādētas. Ar pilnībā uzlādētu
auto var nobraukt

100 kilometrus.

Projektu finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padome un ES Vides ģenerāldirektorāts pilsoniskās sabiedrības atbalstam INFORSE-Europe 2010.gadā

