Vai sabiedriskais transports kļūst videi
draudzīgāks?

Mūsdienās vides aizsardzības jautājumi kļūst arvien aktuālāki un par tiem
vajadzētu domāt ikvienam – arī pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem, jo
mehānisko transporta līdzekļu, tajā skaitā autobusu, dzinēju izplūdes gāzes
izraisa ievērojamu gaisa piesārņojumu. Taču, organizējot pārvadājumus gudri
un atbildīgi, šo problēmu var novērst. Tāpēc arī pašvaldības SIA “Ventspils
reiss” daudz darba iegulda tieši vides aizsardzības jomā, katru izstrādājot
gan vides programmas, gan izvirzot mērķus, kā arī sekojot līdzi to izpildei un
meklējot dažādus risinājumus, lai uzņēmuma ieguldījums šajā jomā būtu pēc
iespējas nozīmīgāks.
Mehānisko transporta līdzekļu dzinēju izplūdes gāzes izraisa ievērojamu
gaisa piesārņojumu, un tie ir arī visizplatītākais trokšņu avots ceļu satiksmē. Tāpēc visā
pasaulē sabiedrība pievērš lielu uzmanību tam, lai popularizētu sabiedriskā transporta
izmantošanu, tā videi nodarot mazāku kaitējumu nekā pārvietoties ar personiskajām
automašīnām. Vai jūs zinājāt, ka lielākas ietilpības autobuss var aizstāt līdz pat 36
personīgajām automašīnām? Pārsēžoties sabiedriskajā transportā, šo mašīnu

pasažieru ekonomētu gan degvielu, gan samazinātu izmešu daudzumu, kā arī trokšņu
līmeni un ceļu satiksmes negadījumu risku. Lai šo rezultātu sasniegtu, dažādas valstis
meklē atšķirīgus risinājumus, piemēram, Ķīnā, kursē visietilpīgākais sabiedriskais
autobuss pasaulē – tā ietilpība ir līdz 300 pasažieriem. Lielā autobusa izmēra dēļ tas
nosacīti sadalīts trīs daļās, lai varētu veikt pagriezienus un iekļauties satiksmē.
Savukārt Apvienotā karalistē šai dabas piesārņojuma problēmai pieiet ļoti praktiski.
Autobuss, kas kursē starp Bātu, pilsētu Anglijas dienvidrietumos, un Bristoles lidostu,
tiek darbināts ar metāna gāzi, kas tiek iegūta no tualetēm un pārtikas pārpalikumiem!
Ir aprēķināts, ka viens vidusmēra cilvēks var saražot metāngāzi vidēji 60 kilometriem
gadā. Varbūt arī pie mums der apsvērt šāda transporta ieviešanu? “Ventspils reisa”
autobusi pilsētas maršrutos gada laikā nobrauc vidēji 1,500,000 kilometrus.
Arī pašvaldības SIA “Ventspils reiss” rūpējas par vides problēmu risināšanu. Šī gada
janvārī tika noslēgts piegādes līgums ar pilnsabiedrību “Universals Electrify” par 14
elektroautobusu un to uzlādes staciju iekārtu piegādi Ventspils pilsētas pasažieru
pārvadājumu veikšanai, kā arī no jūnija Ventspils pilsētas robežās kursē duālās
degvielas sistēmas (hibrīda) autobuss. Hibrīdauto ir automobilis, kas ir aprīkots ar
iekšdedzes dzinēju un elektromotoru, kas nozīmē, ka autobus strādā gan uz degvielu,
gan elektrību.
Ventspils pilsēta cenšas rūpēties ne tikai par gaisa piesārņojumu, bet arī par atkritumu
samazināšanu. Sakarā ar Covid-19 situāciju pasaulē un Latvijā, sejas masku lietošana
sabiedriskajā transportā ir obligāta, taču kā zināms, vienreiz lietojamās maskas ir
derīgas tikai vienai lietošanas reizei, kas rada lielu atkritumu daudzumu. Lai šo
problēmu risinātu Ventspils pilsētas dome šogad, kad tika veikti grozījumi Ministru
Kabineta noteikumos par obligātu sejas masku lietošanu sabiedriskajos transportos,
“Ventspils reisa” autobusos izdalīja vairākkārt lietojamās sejas maskas.
Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” galvenais uzdevums ir nodrošināt drošus, kvalitatīvus
un ērtus pasažieru pārvadājumus, tāpēc tiek strādāts pie tā, lai tas tiktu nodrošināts
iespējami videi draudzīgāk, taču arī pārējie procesi uzņēmumā tiek veikti domājot par
vidi, piemēram, siltumenerģijas ražošanai tiek izmantotas kokskaidu granulas, kas ir
produkts ar ļoti augstu siltumspēju un palīdz samazināt globālo sasilšanu. Kā arī
uzņēmumā tiek veikta dalītā atkritumu savākšana. Tiek atsevišķi šķiroti sadzīves
atkritumi, pet pudeles, plastmasa, stikls, biroja papīrs, kartons un bīstamie atkritumi,
piemēram, dažādas eļļas, smērvielu un citu ķīmisko vielu atlikumi, elektronika,
baterijas, akumulatori, kā arī vēl daudz kas cits. Rūpējoties par vidi, ikgadu uzņēmums
veic gruntsūdens monitoringu un divas reizes gadā lietus un saimniecisko notekūdeņu
analīzi, testēšanas rezultāti vienmēr atbilst normām. Jau 5 gadus pēc kārtas esam
saņēmuši Ventspils domes atzinību “Videi draudzīgs uzņēmums”, ka dažādu konkursu
eksperti un arī ārējie auditori atzinīgi novērtējuši uzņēmuma ieguldījumu vides
aizsardzības jomā, ka uzņēmumā ir ieviesta vides pārvaldības sistēma atbilstoši
starptautiski atzītām prasībām un piešķirts sertiﬁkāts ISO 14001:2015.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” aicina ikvienu veikt videi draudzīgākas izvēles un
rūpēties par dabu!

