
Lai varētu droši apgalvot, ka 
izvēlēts viszaļākais iespējamais 
transporta veids un tas tiek lie-
tots videi saudzīgi, ar apņemša-
nos vien nepietiek – tas atkarīgs 
no pilsētas, ciemata vai novada 
piedāvājuma un sniegtajām ie-
spējām. Protams, viszaļāk ir iet 
kājām un braukt ar velosipēdu, 
bet reizēm tas gluži vienkārši 
nav iespējams, jo ceļa malās nav 
ietvju kājāmgājējiem vai pārvie-
tošanās ar velosipēdu ir nevis 
veselību un vidi uzlabojoša, bet 
drīzāk – traumējoša un riskanta 
nodarbe. Tātad tas, vai izdosies 
pildīt apņemšanos dzīvot zaļāk, 
lielā mērā atkarīgs no tā, kur tu 
dzīvo un uz kurieni dodies. 

Zaļais 
ceļojums
Visideālākie ceļotāji 
ir tie, kuri iet kājām, 
jo patērē tikai 
savu spēku – cik 
jaudāju, tik noeju. 
Savukārt visi pārējie 
transportlīdzekļi vai 
nu to ražošanas, vai 
lietošanas laikā tiek 
darbināti ar enerģiju 
no citiem avotiem. 
Kā izvēlēties un zināt, 
kuri no tiem ir videi 
vissaudzīgākie?

IEVA apņēmusies uzsākt jaunu, skaistu un zaļāku dzīvi. 
Vai tas ir reāli un cik tas ir ērti, vienkārši, lēti vai dārgi, 

soli pa solim atklājam vairāku rakstu sērijā IEVĀ. dzīvot zaļāk! 
apņemos

Teksts tīna sidoroviča

Konsultē JĀNIS 
BRIZGA, biedrības 
Zaļā brīvība vadītājs.
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Kā braukt zaļāk?
Runājot par transportu un 

vidi, ir trīs galvenie aspekti, kas 
jāņem vērā: enerģijas patēriņš 
transportlīdzekļa darbināšanai; 
gaisa piesārņojums pilsētās un 
transportlīdzekļa ietekme uz 
klimatu. Galvenokārt transport-
līdzekļi joprojām patērē uz naf-
tas produktu bāzes ražotu ener-
ģiju – degvielu. Bet, kā zināms, 
ar degvielu darbina gan privāto 
auto, gan lielu lidmašīnu, taču 
ar auto ar to pašu degvielas ap-
jomu ģimene varētu nobraukt 
veselu gadu, bet lidmašīnai ar to 
pietiek aizlidot tikai vienu reizi.  
Iešana ar K2 jeb kājām ir videi 
visnekaitīgākais pārvietošanās 
veids un arī ļoti veselīga nodar-
be, un tā tiešām ir katra paša iz-
vēle, ko neietekmē ne mūsu ie-
ņēmumi, ne pārliecība. Ja vien 
veicamais attālums ir savieno-
jams ar laiku, kā mūsu steidzī-
gajā laikmetā vienmēr mazliet 
pietrūkst, tad patiesībā var aiziet 
visur. Var iet pārgājienā gar jūru. 
Var doties ar nūjām mežā. Var 
aiziet no viena pilsētas gala uz 
otru, no viena ciema uz blakus 

esošo un arī pāri robežām var 
iet. Taču tas noteikti nebūs ātri. 
otra izvēle ir velosipēds, kas ir 
piemērots sportiskiem cilvēkiem 
vai tiem, kuru pārvietošanās 
galvenokārt notiek vienā pilsē-
tā. Velosipēda kā transporta, 
nevis sporta vai atpūtas līdzekļa 
izmantošana vislielākajā mērā 
atkarīga no infrastruktūras – no 
pilsētas saimnieku politiskās un 
labās gribas kļūt par zaļu pil-
sētu. Mūsu kaimiņvalstīs – jo 
sevišķi tajās, kas atrodas jūras 

otrā krastā, – pilsētas cita ar 
citu teju sacenšas par zaļākās 
statusu un godu. Lepojas ar to, 
kā savu pilsētvidi aprīkojušas 
gan ar veloceliņiem, gan velo 
novietnēm un citiem uzlaboju-
miem, kas atvieglo dzīvi tiem, 
kuri izvēles atstāt savu privāto 
auto mājās, jo ar velosipēdu 
pilsētās pārvietoties ir gan āt-
rāk (nav jāsēž korķos), gan ve-
selīgāk. Protams, arī lētāk, ja 
ir nodrošināta droša velosipēdu 
uzglabāšana. 

Videi saudzīga izvēle būtu 
meklēt un pēc iespējas izman-
tot vairāk ar elektrību darbinā-
mus līdzekļus, kas nepiesārņo 
gaisu. Ar elektrību ir darbināmi 
gan tramvaji un trolejbusi, gan 
vilcieni, autobusi, arī elektro-
mobiļi, elektrovelosipēdi, mo-
pēdi un skūteri, kas palēnām 
kļūst populāri arī Latvijā. Taču, 
kā uzsver vides eksperts un 

Latvijas Dabas fonda vadītājs 
Ģirts Strazdiņš, jāraugās arī, 
lai elektroenerģijas ieguve būtu 
pēc iespējas saudzīgāka videi. 
«Katrā gadījumā «0» ietekme 
tā noteikti nav, jo arī elektrību 
iegūst vairāk vai mazāk videi 
kaitīgi. To, kā un cik videi sau-
dzīgi elektrība iegūta, nosaka 
ekomarķējums, ko cenšamies 
ieviest arī Latvijā, bet pagaidām 
process noris gausi.»

Elektromobilis –  
kas tas par zvēru?

Godīgi sakot, ja nebūtu re-
dzējusi uzlādes stacijas auto-
stāvvietās pie Rīgas lielveika-
liem, domātu, ka elektromobiļi 
ir nesasniedzams sapnis – dār-
gi, tāpēc nepieejami. Kas īsti ir 
elektromobilis? Tas ir automobi-
lis, kas tradicionālās degvielas 
(benzīna, dīzeļdegvielas vai gā-
zes) vietā izmanto akumulatorā 
uzkrāto elektroenerģiju. Pastāv 
arī hibrīdautomobiļi, kuros pa-
pildu elektriskajai piedziņai ir 
arī iekšdedzes dzinējs, kas pa-
rasti darbojas ar benzīnu.

Galvenais elektromobiļu 
pluss ir tas, ka lietošanas laikā 
tie nerada gaisa piesārņojumu. 
Nemaz. Savukārt hibrīdauto-
mobiļi, kaut arī mazāk nekā 

l Šobrīd Latvijā darbojas 15 publiskās elektromobiļu uzlādes 
stacijas, 9 no tām atrodas Rīgā.
l Līdz 2020. gadam plānots pabeigt Latvijas nacionālā uzlādes 
tīkla izveidi, uzstādot 235 uzlādes stacijas.
l Elektromobiļu lietotājiem pasaulē pieejami dažādi atviegloju-
mi, piemēram, nodokļu atlaides, bezmaksas stāvvietas, iespēja 
izmantot sabiedriskā transporta joslas un citi.

Zini!

Vai izdosies dzīvot zaļāk,  
lielā mērā atkarīgs no tā, kur tu 

dzīvo un uz kurieni dodies. 

Pagaidām vēl nē!
Uz jautājumiem, vai elektromobiļiem Latvijā 
ir nākotne un vai tie ir ērti lietošanā ikvienai 
Latvijas sievietei, atbild ARNIS MARTINeLLI, 
Auto Bild Latvija galvenais redaktors:
«Elektromobiļa galvenais mīnuss ir tāds, ka tu 
kalpo automobilim, nevis auto tev. Nevari atļau-
ties ekspromtus, piemēram, pēkšņi doties kaut 

kur iedvesmas vadīta. Ja arī kādā attālā ciematā nebūs Neste vai 
Statoil, vietējā benzīntankā tā saukto parasto auto vari uzpildīt 
vismaz atpakaļceļam. Elektromobiļa uzlādes infrastruktūra pie 
mums vēl nav attīstīta – uzlādes punkti pieejami galvenokārt 
galvaspilsētā un tās tuvumā. Pati uzlāde arī nav tik ātra kā 
degvielas uzpildīšana. Minimālai uzlādei jārēķinās ar vismaz 
pusstundu. Privātmājā nepieciešama attiecīga jauda, aprīkojums 
un galvenais – laiks no sešām stundām līdz pat diennaktij. Mūsu 
platuma grādu trijos aukstajos gadalaikos – tātad visu gadu, 
izņemot vasaru, – baterijas ilgums samazinās proporcionāli āra 
temperatūrai. Ir dzirdēti gadījumi par nepieredzējušām autova-
dītājām, kas, izrēķinot attālumu, ko auto piedāvā, izbraucot no 
mājvietas, nav tikušas atpakaļ ieplānotajā laikā. 
Kā pilsētas transportlīdzeklis tas ir attaisnojams, ja veicat īsus 
pārbraucienus vai bieži stāvat sastrēgumos. Bez populārākā 
Nissan Leaf, tuvākajā laikā parādīsies gan Kia Niro, gan Hyundai 
Ioniq. Ir dārgie superauto Tesla, kuru nobraukumu distance var 
sasniegt pat 500 km, tāpat gandrīz visi lielākie ražotāji plāno vai 
turpina elektroauto ražošanu – Audi e-tron, BMW i sērija vai VW 
e sērija, Mecedes-Benz Electric Drive un eQc, taču to cenas ir 
augstākas.»

vIedokLIS

   45



parastie automobiļi, tomēr pie-
sārņo gaisu. Viens ir tas, ka tie 
ir videi saudzīgi, bet otrs, ka 
nav nepieciešamības doties uz 
degvielas uzpildes stacijām, jo 
pietiek ar mājas elektrības ro-
zeti, lai šādu – elektrību ēdošu 
automobili – uzlādētu. Faktiski 
elektromobiļa akumulators jā-
uzlādē tāpat kā mobilā telefona 
akumulators. Visērtāk to veikt 
naktīs, kad automobilis netiek 
lietots, kā arī elektroenerģija ir 
lētāka.

Lai pilnībā uzlādētu aku-
mulatoru no parastās 220 
voltu rozetes, nepiecieša-
mas 6–8 stundas atkarībā no 

automobiļa akumulatora ka-
pacitātes. Īpašās automobiļu 
uzlādes stacijās, veicot ātro 
uzlādi, elektromobili iespējams 
pilnībā uzlādēt 15–30 minū-
tēs. Attālums, ko var veikt ar 
vienu uzlādi, ir vidēji 100 km. 
Nobraukumu ietekmē automo-
biļa svars, aerodinamika, rites 
pretestība, braukšanas paradu-
mi (tāpēc ir svarīgi braukt eko-
nomiski) un papildu enerģijas 
patērētāju, piemēram, salona 
apsildes, izmantošana. 

Braukšana ar elektromobili 
līdzinās braukšanai ar paras-
to automobili, kurš aprīkots 
ar automātisko ātrumkārbu. 

Taču elektromobiļa motors 
darbo jas tik klusi, ka, braucot 
lēnām, to praktiski nevar dzir-
dēt. Komforta, manevrēšanas 
spēju, drošības un izturības 
ziņā elektromobiļi ir līdzvērtīgi 
parastajiem atbilstošās klases 
automobiļiem.

Latvijā pirms pāris gadiem 
videi saudzīgo auto varēja ie-
gādāties pašvaldības un to uz-
ņēmumi Klimata pārmaiņu ma-
zināšanas projekta ietvaros, ko 
finansēja no Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta (KPFI) – 
fonda, kas apsaimniekoja par 

emisiju kvotu iegūto naudu. 
Lielākoties pašvaldības iespēju 
izmantoja izdevīguma dēļ, jo 
85% no auto iegādes izmaksām 
tika segtas. Bet ir novadi, kas 
elektroauto iegādājās, to pama-
tojot ar rūpēm par vidi. Vienīgi, 
kā pirms pāris gadiem Latvijas 
Radio braucienu ar elektromobi-
li komentēja Salacgrīvas novada 
pašvaldības enerģētiķis Jānis 
Auziņš: «Jāuzmanās ir no bēr-
niem un riteņbraucējiem, īpaši 
ziemas periodā, jo tad cilvē-
kiem ir cepure, kapuce, un tad 
šo auto vispār nedzird.»

Atceries, pirms dodies ceļā!
l Izvairies braukt īsus attālumus ar automašīnu. Kad motors ir 
auksts, degvielas patēriņš un izplūdes gāzu daudzums ir īpaši 
lieli. Tad, kad katalizators vēl ir auksts, tas nedarbojas, tāpēc 
visas izplūdes gāzes nefiltrētas nokļūst gaisā. Tieši blīvi apdzī-
votās vietās braukt ar sabiedrisko transportu ir gan ātrāk, gan 
taupīgāk enerģijas patēriņa ziņā. Īsus attālumus vislabāk paveikt 
kājām vai ar divriteni. Tas nāks par labu gan tavai, gan klimata 
veselībai. 
l Brauc ar sabiedrisko transportu. Tā saudzēsi ne tikai klimatu, 
bet arī savus nervus. Piemēram, tramvaji un piepilsētas vilcieni 
nestāv sastrēgumos. 
l Ļauj lidmašīnai atpūsties. Skaistas pludmales un neskar-
ta daba ir ne tikai Kanāriju salās, bet arī tepat Latvijā. Šādā 
ģimenes izbraukumā ne tikai aiztaupīsi stresu sev, kas saistīts ar 
lidošanu, bet arī izdarīsi lielu pakalpojumu klimatam. 
l Iztīri bagāžas nodalījumu. Katrs liekais kilograms patērē 
papildus degvielu. Ir pēdējais laiks izvākt visu nevajadzīgo 
no bagāžas nodalījuma. Arī klimata regulēšana un apsildāms 
priekšējais stikls paaugstina degvielas patēriņu. Izmanto tos tikai 
nepieciešamības gadījumā. Slēpju un velosipēdu turētāji, kā arī 
jumta bagāžnieks, pēc lietošanas būtu jānoņem, jo tie palielina 
gaisa pretestību un tādējādi arī degvielas patēriņu. 
l Vieglās automašīnas ar lieliem motoriem īpaši pilsētas satiks-
mē patērē ievērojami vairāk degvielas nekā modeļi ar mazāku 
cilindra darba tilpumu un zirgspēkiem – to ir svarīgi ņemt vērā, 
pērkot mašīnu. Auto ar mazāku motoru aiztaupīs lielus degvielas 
rēķinus un klimatam – nevajadzīgu Co2 piesārņojumu. 
l Bez vajadzības nebrauciet ar ziemas riepām. Tas palielina 
degvielas patēriņu. 
l Kas laikus pārslēdz ātrumu, taupa līdz pat 20% degvielas. 
Tāpēc nav jābrauc lēnāk – strauji palieliniet tempu un ātri 
pārslēdziet nākamo ātrumu jau pie 1500 līdz 2000 apgr./min. 
Īpašos kursos varat apgūt vēl citas viltības, kā automašīnai 
iemācīt taupīt degvielu. 

Noderīgi Cik maksā elektromobilis?
Lai gan elektromobiļi parasti ir 1,5–2 reizes dārgāki nekā 
attiecīgās klases tradicionālās degvielas automobiļi, to eks-
pluatācijas izmaksas ir daudz mazākas. Piemēram, ja vidējais 
ikdienas nobraukums ir 80 km, tad degvielas izdevumi mēnesī 
ir ap 200 eiro (apmēram 8,3 eiro/100 km), bet līdzvērtīgam 
attālumam elektrības izmaksas būs tikai ap 50 eiro (apmēram 
2,1 eiro/100 km). Dārgākā elektromobiļu daļa ir akumulators, 
kam ražotāji nodrošina līdz pat 8 gadu garantiju.

Kāpēc svarīgs pašvaldības atbalsts?
Kad pirms teju 20 gadiem mācījos Zviedrijā, visos gadalaikos – 
arī sniegā, salā un slapjdraņķī – vidusskolēni uz skolu devās ar 
velosipēdu, arī es. Tas, protams, nozīmēja atbilstošu aprīko-
jumu – ar ķēdēm aprīkotas riepas pret slīdēšanu uz ledus un 
atbilstošu mitrumnecaurlaidīgu tērpu, kur paslēpt sevi no galvas 
līdz kājām. Skolas pagalmā bija speciāli ierīkotas velosipēdu 
novietnes un, kas nav mazsvarīgi, kaut arī dzīvoju divarpus ki-
lometru attālumā no skolas – pilsētas nomalē, visu ceļu braucu 
tikai pa labiekārtotu veloceliņu, kas diennakts tumšajā laikā bija 
apgaismots. Tā kā nelielā pilsētiņa atradās Zviedrijas vidienē – 
tātad mazliet vairāk uz ziemeļiem nekā Latvija –, tumsa iestājās 
jau ap trijiem dienā, un bez apgaismojuma nevarētu ne braukt 
ar velosipēdu, ne iziet pastaigās. Tas vēlreiz apliecina un apstip-
rina – lai apņemtos dzīvot zaļi, nezaudējot veselību un ērtību, 
pašvaldības ziņā ir izveidot un nodrošināt pieejamību, kvalitāti 
un tādus apstākļus, ka jocīgi izskatās tie pilsētas iedzīvotāji, kuri 
nebrauc ar velosipēdu, nevis tie, kas riskē ar dzīvību, mīdamies 
aiz kravas automašīnas uz ātrgaitas šosejas…

Izvairies braukt īsus attālumus 
ar auto. Kad motors ir auksts, 
degvielas patēriņš ir īpaši liels.
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Jāatzīst, ka gluži nevilšus 
transports ir tas, kas manu 
apņemšanos dzīvot zaļi apgrū-
tina vismazāk – esmu līdz šim 
iztikusi bez personiskā auto ar 
lielu motoru, nelidoju koman-
dējumos un, cik un kur vien 
iespējams, eju kājām. 
Tomēr ģimenei ar trijiem bēr-
niem visiem reizē pārvietoties 
kājām vai braukt ar velosipē-
du, kad svarīgi laikā sasniegt 
galamērķi, vairs nav ne tik 
vienkārši, ne arī ātri.

Velosipēds

Šobrīd velosipēdu izmantoju 
nevis kā pārvietošanās līdzekli, 
bet gan atpūtai – brīvdienās 
kopā ar bērniem braucam pa 
meža takām vai pilsētas ielām. 
Vecākajiem bērniem katram ir 
savs velosipēds un galvā – ķi-
vere, bet mazais sēž velosē-
deklītī uz mana vai tēta riteņa. 
Dzīvojam mazpilsētā, tomēr uz 
darbu Rīgā, kas ir 28 kilometru 
attālumā, neesmu sadūšojusies 
mīties ar velosipēdu drošības 
apsvērumu dēļ. Savukārt mans 
dēls ir sasniedzis 10 gadu 
vecumu un ar velosipēdista 
tiesībām drīkst atrasties uz 
ceļa, kas atvieglo iespēju viņam 
nonākt skolā 4 kilometrus no 
mājām. Ikdienā, braucot uz 
skolu, viņš lieto atstarojošo 
vesti. Meita labprāt dotos uz 
skolu ar velosipēdu, bet vēl 
jāsagaida īstais vecums un 
tiesības. Vīrs reizēm mazo dēlu 
ved uz dārziņu ar velosipēdu, 
bet ne vienmēr – galvenokārt 
laikapstākļu un ceļā pavadītā 
laika dēļ.

Auto
Pēdējos 10 gadus ģimene pār-
vietojas ar mazās klases Škoda 
Fabia, kas ir ļoti kompakta 

un ekonomiska automašīna. 
Neticami, bet visi tur varam 
sasēsties joprojām un pietiek 
vietas arī bērna ratiem un 
čemodāniem, kad dodamies 
tālākos ceļojumos pa Latviju 
vai tuvākajām kaimiņvalstīm. 
Ekonomiska automašīna savā 
ziņā ir arī videi saudzīgāka 
ar to, ka, jo mazāk jāpērk 
benzīns, jo mazāks ir tas 
daudzums, kas piesārņo gaisu. 
Ja auto ēd 5 litrus uz 100 
kilometriem, tas ir maz. Šobrīd 
apsveram jauna ģimenes auto 
iegādi, jo tālākiem ceļojumiem 
mūsu mazā mašīniņa sāk kļūt 
nedroša un nepietiekami ietil-
pīga. Izvēle slieksies par labu 
lietotam un benzīnu mazēdo-
šam automobilim. Kāpēc ne 
elektromobilis? Tas mums būtu 
piemērots, ja meklētu mazu 
pilsētas auto, bet šajā gadījumā 
tāds jau mums viens ir. Cik 
saprotu, tālākos ceļojumos ar 
elektrību lādējama automašīna 
var nebūt uzticama – ja nu nav, 
kur uzlādēt? 
Ikdienā cenšos viena nebraukt 
ar auto uz darbu, jo tā nav zaļa 
rīcība – ja ir kāds, kurš brauc 
vienatnē, labprāt piesakos 
kompānijā.

Vilciens

Ideālā gadījumā vilcienu izvē-
lētos par savu zaļo transporta 

līdzekli ceļam uz darbu, taču 
to vēl nespēju īstenot pilnībā. 
Parasti uz darbu dodos ar au-
tobusu, bet atpakaļ gan – lielā 
mērā vides apsvērumu dēļ – ar 
vilcienu. Vilciens nepatērē naf-
tas produktus, kamēr autobuss 
gan tiek darbināts ar degvielu. 
Ceļā no autoostas vai dzelzceļa 
stacijas uz darba vietu (vispār 
jebkur Rīgā) neizmantoju 
sabiedrisko transportu, bet 
pārvietojos kājām. 

Lidmašīna

Lai piecu cilvēku ģimene kaut 
kur aizlidotu vai darītu to 
regulāri, nepieciešams gana 
daudz naudas. Protams, varētu 
par mērķi izvirzīt apņemšanos 
nelidot nemaz, taču tad daži 
eksotiski ceļojumi paliktu 
nepiepildīto sapņu plauktā. 
Nelidojam biežāk kā reizi gadā 
un, tā kā lidošana komandē-
jumos nav ne mana, ne mana 
vīra darba ikdiena, uzskatām, 
ka pārvietojamies samērā  
zaļi. 

MATERIāLS TAPIS AR LATVIJAS 
VIDES AIZSARDZĪBAS FoNDA 
FINANSIāLU ATBALSTU

Nākamajā Apņemos dzīvot 
zaļāk sērijā uzzināsim, kas 
jādara, lai kļūtu par vides 
aktīvistu, ko dara zaļie un ko 
var panākt, lai mums visiem 
dzīve būtu zaļāka!

PārbAudīts uZ sAVAs  ādAsNelidot? Lidot retāk!
Lidmašīna patērē un sade-

dzina gaisā visvairāk, radot Co2 
izmešus, kas ietekmē klimatu. 
Tieši lidmašīnas ir tās, kas uz-
skatāmas par videi viskaitīgāka-
jiem transportlīdzekļiem, toties 
tālos ceļojumos tās ir ļoti ērtas. 
Lai kaut cik mazinātu to nega-
tīvo ietekmi uz vidi, lidkompā-
nijas visā pasaulē cenšas «pie-
labināties» zaļi domājošajiem 
un dod iespēju zaļo dzīvesveidu 
īstenot arī lidojot. Piemēram, 
vietējā lidsabiedrība airBaltic 
pirms četriem gadiem bija pirmā 
lid sabiedrība Eiropā, kas sāka 
videi saudzīgākus lidojumus ar 
turbopropelleru lidmašīnām, 
lidostā Rīga ieviešot satelītva-
dītas ielidošanas procedūras. 
Ko tas nozīmē? Lidmašīnām 
iespējams veidot citu lidojuma 
trajektoriju, nosēsties plūdeni, 
dzinējam darbojoties tikai ar 
20–30% jaudu, nevis pa līme-
ņiem, kā tas notiek ikdienā. 
Tātad ekonomēt patērēto ener-
ģiju un līdz ar to zaļāk nolais-
ties. Rezultāts – līdz 300 kg 
izmešu un arī degvielas ietau-
pījums vidēji vairāku desmitu 
eiro vērtībā vienam lidojumam. 
Salīdzinājumam – 300 kg iz-
mešu ir tik daudz, cik divās ne-
dēļās rada vieglā automašīna. 
Mērķis ir iesākto turpināt, lai za-
ļās procedūras varētu īstenot ne 
tikai Rīgā, bet arī citviet Eiropā. 
airBaltic Korporatīvo klientu 
komunikācijas viceprezidents 
Jānis vanags precizē, ka aviā-
cijas industrijā zaļāks nozīmē 
arīdzan saimnieciski izdevī-
gāks – īstenojot degvielas tau-
pīšanas programmu, vienā lido-
jumā ietaupot degvielu 20 eiro 
vērtībā: «Ja uz katru lidojumu 
varam ietaupīt nosacīti vienu 
eiro, tad tā ir naudas summa, 
par kādu varam pasažierim 
mazināt biļetes cenu.» Jaunā 
projekta ieguvums būs par 20% 
mazāks degvielas patēriņš, par 
20% mazāks Co2 izmešu dau-
dzums, kā arī līdz pat četrām 
reizēm trokšņa līmeņa sama-
zinājums lidostas apkārtnē. 
Taču globālā mērogā airBaltic 
iniciatīva būtu maznozīmīga, 
ja tā būtu vienīgā. Šobrīd ir ap-
stiprināts 15 Eiropas Savienības 
dalībvalstu lidostu saraksts, kur 
nākamo triju gadu laikā obli-
gāti ir jāievieš zaļie satiksmes 
noteikumi. 
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