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VIDE ATMOSFĒRA

Materiāls tapis ar Latvijas  
Vides aizsardzības fonda 
finansiālu atbalstu. 

Lielākā daļa piesārņojuma 
pilsētās mūsdienās rodas no 
cilvēku darbībām. Ja ir 
zināma piesārņojuma 
izcelsme, var meklēt 
risinājumus, lai to mazinātu. 
Latvijā notiek pētījumi šajā 
jomā un tiek meklētas 
iespējas, kā risināt 
problēmas.

Jāuzlabo apkure un transports

CEĻĀ UZ TĪRU GAISU 
PILSĒTĀS

Kopumā gaisa kvalitātei Rīgā ir tendence 
uzlaboties, tomēr noteiktās vietās, it īpaši 
sastrēgumstundās piesārņojošo vielu 
koncentrācija gaisā ir samērā augsta.  
Lai mazinātu piesārņojuma rašanos, 
speciālisti mudina izvēlēties  
sabiedrisko transportu vai  
velosipēdus.
RIČARDS GROSBERGS
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Dina Bēma

Dziļi ievelc elpu un aizturi to. 
Cik ilgi tu vari izturēt? Pasau-
les rekords ir 24 minūtes un 
3,45 sekundes. Tikai šādos brī-
žos varam saprast, cik svarīga 

mums ir elpošana, bet to vistiešākajā veidā 
ietekmē gaisa kvalitāte. 

Piesārņojums joprojām aktuāls
Augsts gaisa piesārņojuma līmenis vājina 
imunitāti, izraisa un saasina daudzas elpo-
šanas ceļu, arī sirds un asinsvadu slimības 
un vēzi. Jutīgāki ir veci cilvēki un bērni, kā 
arī grūtnieces. Turklāt noteiktas cilvēku 
grupas, piemēram, taksometru, sabiedriskā 
transporta un neatliekamās medicīniskās 
palīdzības auto vadītāji, visu dienu atrodas 
transporta plūsmā un ilgstoši saņem šādu 
piesārņojumu. 

Gaisa piesārņojums ir galvenais ar vidi 
saistītais priekšlaicīgas nāves cēlonis Eiro-
pas Savienībā. “Patlaban daudzus uztrauc 
tieši cieto daļiņu piesārņojums. Jo tās ir sī-
kākas, jo dziļāk iekļūst cilvēka plaušās un 
alveolās, kur uzkrājas. Uz cieto daļiņu vir-
smas veiksmīgi sorbējas (pielīp) arī smagie 
metāli, no kuriem tādi kā svins, kadmijs un 
citi ir kancerogēni,” brīdina LU Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultātes asociētā pro-
fesore Iveta Šteinberga.

Pēdējās desmitgadēs Eiropas Savienī-
bā kopumā ir mazinājies gaisa piesārņo-
jums, tomēr pilsētu teritorijās jeb “karsta-
jos punktos”, kur dzīvo lielākā daļa cilvēku, 
gaisa kvalitāte bieži vien neatbilst normām. 
Līdzīga situācija vērojama arī Latvijā – ko-
pējā gaisa kvalitāte ir laba, bet pilsētās rei-
zēm tiek novērots normatīvos noteiktais 
piesārņojošo vielu pārsniegums. Piemēram, 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra (LVĢMC) 2018. gadā iesniegtās gaisa 
piesārņojošo vielu inventarizācijas kopsa-
vilkumā lasāms, ka lielākā daļa no gaisu 
piesārņojošo vielu emisijām (no 1990. līdz 
2016. gadam) kopumā Latvijā ir samazinā-
jušās, palielinājums vērojams vienīgi gaisā 
suspendēto daļiņu, kas ir iepriekš minētās 
cietās daļiņas, un heksahlorbenzola jomā. 
Tomēr pilsētu mērogā galvaspilsētas cen-
trā novērojama paaugstināta PM10 un NO2 
koncentrācija. Cieto daļiņu PM10 koncentrā-
cijai pēdējo gadu laikā ir vērojama tendence  
samazināties. 

Gaisa kvalitātei seko līdzi
Latvijā gaisa kvalitāti regulē Ministru ka-
bineta noteikumi. Mums saistošas ir arī 
vairākas Eiropas Savienības direktīvas. Pie-
mēram, direktīvas par gaisa kvalitāti mēr-
ķis ir pazemināt piesārņojuma līmeni līdz 
minimumam, samazinot kaitīgo ietekmi uz 
cilvēka veselību vai vidi. Savukārt direktīvā 

Aplikācija brīdina par sliktu gaisu Rīgā
Lejupielādējot bezmaksas aplikāciju Riga 

airTEXT mobilajā telefonā, var pieteikties 
paziņojumu saņemšanai (sms vai e-pasta 
formā) par gaisa piesārņojumu. Mājaslapā 
rigaairtext.lv un servisa kontā sociālajos tīklos 
(Facebook un Twitter) var uzzināt trīs dienu 
prognozi gaisa kvalitātei, UV starojumam, 
ziedputekšņiem un gaisa temperatūrai.

par valstī noteikto maksimāli pieļaujamo 
emisiju apjomu ir noteikta maksimāli pie-
ļaujamā emisija pieciem būtiskākajiem  
gaisa piesārņotājiem. 

Gaisa kvalitātei un piesārņojumam līdzi 
seko valsts (LVĢMC), kurai ir 12 mērījumu 
stacijas visā mūsu valsts teritorijā, tostarp 
Rīgā, Liepājā, Ventspilī, kā arī pašvaldības un 
atsevišķi rūpniecības uzņēmumi.

“Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas (VARAM) kompetencē 
ir sadarbībā ar Valsts vides dienestu (VVD) 
kontrolēt rūpniecības sektoru, tostarp kat-
lumājas, savukārt pašvaldības vairāk var 
ietekmēt transporta politiku, piemēram, 
plānojot tā plūsmu un sabiedrisko trans-
portu, veidojot īpašas zemo emisiju zonas, 
piešķirot atvieglojumus elektroauto un 
tamlīdzīgi,” skaidro VARAM Piesārņojuma 
novēršanas nodaļas vecākā referente Lana 
Maslova. Tāpat ir dažādi regulējumi un nor-
matīvi noteiktiem piesārņojuma avotiem, 
piemēram, noteiktas prasības degvielas 
kvalitātei vai atļautais emisiju līmenis, ko 
drīkst radīt dažādas piesārņojošās darbī-
bas – rūpniecības uzņēmumi, katlu mājas –, 
vai dažādi nosacījumi, kas jāievēro degvie-
las uzpildes stacijām.

Gaisa kvalitātes novērojumi valstī rāda, 
ka lielākās problēmas ir galvaspilsētā. Tomēr 
dažos gados Liepājā un Rēzeknē normatī-
vam tuvojas PM10 koncentrācijas, savukārt 
Liepājā – benzopirēna koncentrācijas. Ja pie-
sārņojošo vielu daudzums trīs gadu laikā 

Svarīgākie  
piesārņojuma veidi
Lai raksturotu gaisa kvalitāti, 
speciālisti nosaka noteiktu vielu 
daudzumu tajā. Ja šīs vielas ir pārāk 
lielā koncentrācijā, tās var ietekmēt 
cilvēku veselību un arī augu valsti.  

GĀZES
Slāpekļa oksīdi (NO, NO2); ozons; sēra 
dioksīds; oglekļa monoksīds jeb tvana 
gāze; nemetāna gaistošie organiskie 
savienojumi (NMGOS), tādi kā benzols, 
toluols, ksilols.

DAĻIŅAS
Smalkās daļiņas PM10 – daļiņas, kuru 
diametrs nepārsniedz desmit 
mikrometru diametru un mazākas. 
Visbiežāk tās ir dažādas baktērijas, 
putekšņi, sporas, putekļi.
Ļoti smalkās daļiņas PM2,5 – daļiņas ar 
2,5 mikrometru diametru un mazākas. 
Biežāk tās ir dīzeļa izplūdes aerosoli, ogļu 
pelni, minerālu putekļi (azbests, cements, 
kaļķakmens, saberztas smiltis), metāla 
putekļi un dūmi (cinka, vara, svina), kā arī 
aerosoli – skābes migla (slāpekļskābe, 
sērskābe) u. c.

EKRĀN
ŠĀVIŅ
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tiek pārsniegts, pašvaldībai sadarbībā ar 
VARAM jāizstrādā rīcības programma, kā 
piesārņojumu plānots mazināt. “Tā ir bijis 
Rīgā, kas jau izstrādājusi trīs piesārņojuma 
novēršanas plānus: 2005.–2009., 2011.–2015., 
2016.–2020. gadam,” piemēru min Lana Mas- 
lova. Vienlaikus ministrijai tuvākajā laikā 
ir jāķeras pie darba, lai izstrādātu plānu, kā 
mazināt emisijas valsts līmenī, jo stājusies 
spēkā jauna ES direktīva par dažu gaisu pie-
sārņojošo vielu valstu emisiju samazināša-
nu (Nr. 2016/2284). 

Kur rodas piesārņojums?
Gaisa piesārņojumam ir daudzi avoti, bet 
galvenokārt to rada rūpniecība, transports, 
enerģijas ražošana (siltums, elektrība, to-
starp mājsaimniecībās izmantotās apkures 
iekārtas) un lauksaimniecība. Pilsētās būtis-
kākie ir transports un siltumapgāde, un tos 
spēj ietekmēt ikviens no mums.

“Smalkie putekļi (PM2,5) ir 53% no visām 
emisijām mājsaimniecībās, un tos rada ap-
kures iekārtas. Tās veido arī 73% benzopirē-
na. Savukārt diezgan būtisks slāpekļa oksī-
du avots valsts līmenī ir transports,” uzsver 
Piesārņojuma novēršanas nodaļas vecākā 
referente. Slāpekļa oksīdi var veidot tā dē-
vētos skābos nokrišņus, kas rada kaitējumu 
ne tikai cilvēkiem, ēkām, mašīnām, bet arī 
dzīvajai dabai, tai skaitā kokiem un augiem. 
Gaisa piesārņojums negatīvi ietekmē arī la-
bības augšanu un ražu, pilsētās pasliktina 
ēku un pieminekļu stāvokli. 

Gaisa kvalitāte jāuzlabo
Grafikos redzamas nozīmīgāko pilsētas gaisa 
piesārņotāju koncentrācijas 2005. un 
2016. gadā. Ar līniju atzīmēti 2020. un  
2030. gada EK direktīvas mērķi, kas  
Latvijai būtu jāsasniedz.
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Rīgas domes Mājokļu un vides depar-
tamenta Vides uzraudzības nodaļas gal-
venais speciālists Jānis Kleperis piekrīt, ka 
vislielākie piesārņojuma pienesēji pilsētvi-
dē ir mājsaimniecības un autotransports. 
Pēdējais pieminētais ir arī būtisks smalko 
daļiņu avots, īpaši pilsētas centrā, jo riteņi 
uzmet gaisā itin visu, kas atrodas uz ielas, 
daļiņas nāk arī no izpūtējiem, riepām, kuras 
dilst. Kaitīgās izplūdes gāzes rodas degvie-
las sadegšanas procesā. Dīzeļdegvielu veido 
smagie ogļūdeņraži, un tā sadeg pilnīgāk, 
tādējādi rodas kvēpi – ļoti smalkas daļiņas 
(ko redzam kā melnus dūmus no vecāku 
mašīnu izpūtējiem, kad vadītājs uzgāzē), kas 
pieķeras pie aerosoliem gaisā un pastiprina 
piesārņojumu. 

Kas var pasliktināt situāciju?
Jānis Kleperis uzsver, ka piesārņojošo vie-
lu koncentrācijas un izkliedi gaisā ietek-
mē vējš, nokrišņi, temperatūra un saules 
apgaismojums. Ja laikapstākļi ir stabili un 
vējš ir lēns vai nav nemaz, piesārņojums 

neizklīst. Tad novēro sliktu gaisu kvalitāti, 
un jutīgākiem cilvēkiem tiek rekomendēts 
pēc iespējas mazāk pārvietoties, neaizmirst 
paņemt līdzi respiratorus, inhalatorus, ja ir 
elpošanas problēmas vai astma. Tāpat var 
būt ieteicams izvēlēties tādus pārvietošanās 
maršrutus un ielas, kur ir mazāk automašī-
nu, līdz ar to mazāk piesārņojuma.

Līdz šim uzkrātajos Rīgas gaisa kvalitā-
tes datos vērojams, ka putekļu piesārņo-
jums ir izteiktāks, kad iedzīvotāji piemājas 
dārzos dedzina sausās lapas vai Pierīgas 
pļavās plosās kūlas ugunsgrēki. Gan rudenī, 
gan pavasarī situācija pasliktinās, ja ir liela 
temperatūru starpība starp dienu un nakti 
(dažkārt pat 15–20 grādu). Tad rodas tā dēvē-
tā temperatūras inversija – virs pilsētas no-
stabilizējas siltā gaisa “cepure”, piesārņotais 
gaiss no pilsētas centra nevar pacelties uz 
augšu, līdz ar to nav iespēju ieplūst tīrajam 
gaisam no nomalēm. Tāpat novērots, ka pie-
sārņojums pieaug rudenī, kad vecāki atsāk 
vadāt bērnus uz skolām, tādējādi Rīgas ielās 
palielinās automašīnu skaits.

Svarīgi ir kurināt pareizi
Cilvēkiem, kuri mājsaimniecībā izmanto personīgās sadedzināšanas iekārtas, 
vajadzētu aizdomāties par dažādām niansēm. Piemēram, nemest krāsnī atkri-
tumus, nekurināt ar mitru malku, ekspluatēt šīs ierīces pareizi. Tāpat uzskatu, ka 
mājsaimniecībām vajadzētu domāt par apkures iekārtu nomaiņu pret modernākām, 
jo tās ir efektīvākas un tām vajadzīgs mazāk kurināmā, attiecīgi ir iespēja ietaupīt. 
Protams, modernās apkures iekārtas rada mazāk piesārņojuma, tomēr tad, ja tās 
nepareizi ekspluatē, emisijas tāpat būs lielas. 

Katram būtu arī jāizvērtē personīgie paradumi pārvietošanās ziņā. Vai tas ir 
sabiedriskais transports vai velosipēds? Jo tas viss palīdzēs mazināt piesārņojumu.

Lana Maslova, VARAM Piesārņojuma novēršanas  
nodaļas vecākā referente 
Velotransporta spožums un posts
Manuprāt, velosipēdistiem ir grūti saprasties ar autobraucējiem un saskaņot  
savas vēlmes. Velosatiksme būtu jāattīsta tā, lai riteņbraucēji nesastopas ar 
autotransportu, nešķērso un neizmanto viens otram domātos ceļus. Tādējādi katram 
būtu jābūt savām joslām, kas ir ne tikai vizuāli, bet arī fiziski nodalītas, piemēram, ar 
barjerām. Viena no manām studentēm ir aprēķinājusi, kāds būtu ieguvums no 
velosatiksmes attīstīšanas pilsētvidē. Tas, protams, būtu ekonomiski izdevīgi, jo 
samazinātos transporta ietekme uz vidi. Tomēr nevarējām novērtēt, kā tas ietekmētu 
veselību cilvēkam, kurš velosipēdu izmantotu ikdienā ilgtermiņā, ņemot vērā esošo 
gaisa piesārņojumu. Tāpat esam arī aptaujājuši autobraucējus par to, kāpēc viņi 
nebrauc ar velosipēdu. Galvenie aizbildinājumi bija praktiskas dabas: nav iespēju 
droši novietot velosipēdu, darba vietā nav iespējams nomazgāties pēc brauciena un 
tamlīdzīgi. Puse no aptaujātajiem izteica gatavību mainīt pārvietošanās veidu, ja būtu  
normāli apstākļi. Tātad iespējas ir, tikai jāmeklē risinājumi.

Iveta Šteinberga, LU asociētā profesore
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Piesārņojumu ietekmē arī ielu segumu 
apstrāde un uzkopšana. Smiltis un sāls da-
ļiņas, kas izkaisītas ziemas periodā, tiek uz-
mestas gaisā (resuspendētas), un gaisa kvali-
tāte pasliktinās. Tāpēc ielu mazgāšanai labāk 
izmantot īpašas ar vakuuma tehnoloģiju ap-
rīkotas mašīnas, kas iesūc smiltis un mitrina 
ielas, nevis tās vienkārši slaucīt vai laistīt. 

Kā mazināt kaitīgo ietekmi?
Kad iegūti dati par to, kāds īsti ir piesārņo-
jums, un izpētīts, no kurienes tas rodas, kas 
to ietekmē, speciālistiem jāatrod un jāizstrā-
dā piemērotākie pasākumi, kā to mazināt 
vai novērst pilnībā.

Ja cilvēkam nav iespēju vai vēlmes iz-
mantot centralizēto siltumapgādi, der at-
cerēties, ka mazāk emisiju rada dabasgāzes 
apkures iekārtas vai arī labā tehniskajā stā-
voklī esošas iekārtas, kurās izmanto sausu, 
atbilstošu kurināmo. “No šā gada beigām 
stingrāki standarti būs jaunajām sade-
dzināšanas iekārtām, kas tiek uzstādītas 
katlumājās. Tāpat pārejas noteikumi ir pie-
mēroti, lai nomainītu vai pielāgotu esošās 

apkures iekārtas,” stāsta Lana Maslova. Vi-
ņa arī piemin jauno ekodizaina regulējumu, 
kas tieši attieksies uz apkures katliem, ka-
mīniem, plītīm. Tajā noteikts, ka, līdzīgi kā 
ledusskapjiem vai veļasmašīnām, apkures 
katliem būs nepieciešams marķējums, ku-
rā jāuzrāda tā efektivitāte, informācija par 
emisijām un tamlīdzīgi. Ar laiku vairs vien-
kārši nebūs iespējams pārdot iekārtas, kas 
neatbilst konkrētiem emisiju standartiem. 
Marķējums ļaus katram izvēlēties piemēro-
tāko un efektīvāko, kā arī videi draudzīgāko 
apkures iekārtu.

Otrs būtisks piesārņojuma radītājs ir 
transports. Un arī šajā jomā tiek piemeklēti 
risinājumi, lai situāciju mainītu. Piemēram, 
Rīgas izstrādātajā rīcības programmā ir ap-
lūkots scenārijs zemo emisiju zonu izvei-
došanai. Šādā gadījumā noteiktām trans-
portlīdzekļu grupām tiktu aizliegts iebraukt 
pilsētas centrā. “Zinu, ka nav populāri runāt 
par veco automašīnu plūsmas ierobežoša-
nu. Tomēr, ja transportlīdzekļi ir ļoti labā 
tehniskajā stāvoklī, tie rada mazāku piesār-
ņojumu, un jaunākas automašīnas tiešām 

ir videi draudzīgākas,” piebilst LU profesore 
Iveta Šteinberga.

Savukārt Jānis Kleperis teic, ka tikusi iz-
vērtēta arī iespēja ieviest, piemēram, īpašu 
maksu, ja brauc ar auto sastrēgumstundās. 
Tomēr eksperti secinājuši, ka Rīgas gadīju-
mā tas nedarbotos – cilvēki būtu ar mieru 
maksāt un turpinātu braukt. Viņš arī atce-
ras, ka pirms 20 gadiem tika veiktas izplūdes 
gāzu pārbaudes, lai drīkstētu iebraukt Vecrī-
gā. Bija arī laiks, kad tur drīkstēja iebraukt 
tikai tie, kuri tur strādāja vai dzīvoja. “Bet 
cilvēki izdomāja, kā šos noteikumus apiet, 
piemēram, vienistabas dzīvoklītī, kurā mīt 
viena vecmāmiņa, bija deklarējušies vēl 15. 
Ko tik neizdomāja,” smejas Jānis Kleperis. 

Iespējas ir dažādas
“Klasiska pieeja, kā samazināt gaisa piesār-
ņojumu, ir to nemaz neradīt,” uzsver profe-
sore Šteinberga. Kā vienu no risinājumiem 
viņa piedāvā izmantot iespēju strādāt no 
mājām, jo daudzus pienākumus cilvēki var 
veikt arī no savām dzīvesvietām. Tādējādi 
tiek ieekonomēts gan paša cilvēka laiks, 

SIA “EL&LE” izstrādātajā kartē Rīcības programmai gaisa kvalitātes uzlabošanai Rīgā 
2016.–2020. gadā redzams, kādu apkuri izmanto Rīgas mājsaimniecības.
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Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai LKS-92. 
Par kartogrāfisko pamatni izmantota SIA “Karšu 
izdevniecība Jāņa sēta” sagatavotā topogrāfiskā karte.
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Ražošanas vai darījumu ēka

Ēka bez apkures
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gan samazināti piesārņojuma avoti. Pro-
fesore piemin skandināvus, kuru pieredze 
rāda, ka darbs mājās ir pat produktīvāks 
nekā birojā. Daļu no piegādes darbiem var 
veikt, piemēram, roboti vai droni.

Tāpat Šteinberga iesaka ierīkot zaļās 
zonas, kas, protams, uzlabo mikroklimatu, 
tomēr patlaban speciālisti vēl ir piesardzīgi 
ar ēku sienu pilnīgu apzaļumošanu, jo tas 
tomēr bojājot pašu ēku.

Kā pozitīvu Šteinberga vērtē pirms pāris 
gadiem notikušo Eiropas Savienības finan-
sēto projektu, kurā Latvijas Vides investīciju 

fonda uzraudzībā mājsaimniecības varēja 
pieteikties apkures iekārtas nomaiņai pret 
videi draudzīgāku, īpašniekam sedzot tikai 
pusi no izmaksām.

Šā gada vasarā Bratislavā notika EK orga-
nizētā ekspertu sanāksme par mājsaimniecī-
bas apkures iekārtu radīto piesārņojumu. To 
apmeklēja Vides pārvaldes Vides uzraudzības 
nodaļas galvenā speciālista Evita Vītola no Rī-
gas domes Mājokļu un vides departamenta. 
Konferencē tika prezentēta 13 valstu piere-
dze šā jautājuma risināšanā. Speciāliste se-
cinājusi, ka arī citas Eiropas valstis saskaras 

ar līdzīgām problēmām kā Latvija. Piemēram, 
Polijā apkurei daudz tiek izmantotas ogles, 
līdz ar to gaisā nonāk putekļi. Teiksim, Krako-
vā nav atļauts apkurei izmantot koksni, kurai 
mitruma saturs pārsniedz 20%. To kontrolē 
pašvaldības policija, un var tikt piemēroti so-
di. Savukārt Dānijā aptuveni 70% no putekļu 
daļiņu emisijas rada koksnes dedzināšana. 
Tāpēc tika veikta īpaša kampaņa, kuras ietva-
ros izdevās nomainīt 20 000 veco krāšņu. Arī 
Igaunijā kā kurināmo daudz izmanto koksni, 
speciālisti lēš, ka nepieciešami papildu pasā-
kumi siltināšanai.

VIDE ATMOSFĒRA

Rīgas teritorija ir sadalīta trīs zonās 
atkarībā no slāpekļa dioksīda NO2  
un putekļu daļiņu PM10 gada vidējās 
koncentrācijas. Šīs kartes atjauno  
ik pēc trim gadiem. 

Katrā no Rīgas zonām gadījumos, kad tiek 
būvētas jaunas celtnes vai veikts remonts,  
ir savi nosacījumi, kas jāizpilda saistībā ar 
siltumapgādi.
1. zona – nedrīkst būvēt jaunas stacionāras 
iekārtas, kas izdala piesārņojošās vielas.
Pieļaujama tikai centralizētā siltumapgāde  
vai tāds siltumapgādes veids, kur nenotiek 
kurināmā sadedzināšana (elektroenerģija, 
siltumsūkņi, saules paneļi). Esošajos 

siltumavotos drīkst nomainīt cieto kurināmo 
(kas izdala PM10) pret gāzveida kurināmo.
2. un 3. zona – ēku un būvju īpašnieki var 
izvēlēties sev izdevīgāko siltumapgādes veidu. 
Var uzstādīt siltumapgādes iekārtas bez 
kurināmā vai tādas, kur kā kurināmo izmanto 
gāzi, biomasu (malku, malkas atlikumus, 
kokskaidu granulas vai briketes), šķidro 
kurināmo. Jāizvērtē iespējas izmantot 
atjaunojamos energoresursus.

1. zona (sarkana vai dzeltena) – 
piesārņojošo vielu gada vidējā 
koncentrācija pārsniedz pieļaujamo 
normatīvu un ir lielāka par 40 µg/m3.
2. zona (zaļa) – piesārņojošo vielu 
gada vidējā koncentrācija ir 30–40 µg/m3.
3. zona (neiekrāsota) – piesārņojošo 
vielu gada vidējā koncentrācija ir mazāka 
par 30 µg/m3

Siltumapgāde Rīgā jāizvēlas  
atkarībā no atrašanās vietas

Ko kurš drīkst?

NO2 PM10

AVOTS: RDM
VD
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PĒTĪJUMI PAR GAISA KVALITĀTI LATVIJĀ
Svētku salūta laikā rodas  
piesārņojums
Šā pētījuma laikā iegūtie dati atklājuši, ka 9. maija uguņošanā  
Uzvaras parkā pirms diviem gadiem cieto daļiņu PM10 piesārņojums 
īstermiņā (uz īsu brīdi) pieauga pat 40 reižu. Salūta skaistās krāsas 
nodrošina dažādu smago metālu sāļi, piemēram, dzeltenā krāsa ir no 
stroncija. Tāpēc Iveta Šteinberga mudina apdomāt potenciālās sekas 
uz salūta vērotāju veselību ilgtermiņā. Pētot svētku uguņošanu citās 
pilsētās, citos gadalaikos (piemēram, 18. novembrī, 31. decembrī), 
novērots būtiski mazāks piesārņojums, jo tā izkliedi veicināja  
meteoroloģiskie apstākļi (vējš).

Ielu uzkopšana var ietekmēt gaisu
Šis pētījums atklāja, ka smilšu un sāls maisījuma kaisīšana palielina pie-
sārņojumu ar cietajām daļiņām, dažās mērījumu dienās tas palielinās pat 
trīskārt. Šeit kā labu piemēru Iveta Šteinberga min Kuldīgas pašvaldību. 
Lai vasaras sezonā mazinātu putekļu veidošanos uz ielām un grantētiem 
ceļiem, tur izmanto 30% kalcija hlorīda maisījumu. Tas gan ir dārgs, bet 
efektīvs – kalcija hlorīds saista mitrumu no gaisa, tādējādi ceļš kļūst  
mitrs un vairs neput. Skandināvu pieredze atklāj, ka efektīva ir tieši ceļu 
nomaļu, nevis paša ceļa seguma laistīšana. Nomalēs ir lielākie putekļi, 
kuru resuspensiju (pacelšanos) nevajadzētu pieļaut.

Piesārņojumu nosaka arī  
transporta ātrums
Rīgā, K. Valdemāra ielā, veikts pētījums atklājis, ka gaisa piesār- 
ņojumu varētu mazināt, samazinot transportlīdzekļu pārvietošanās  
ātrumu. Tas noskaidrojies, kad pētījumā vislielākās cieto daļiņu kon-
centrācijas konstatētas atsevišķās epizodēs laikā, kad pa ielu brauca 
vismazāk automašīnu. Tomēr līdzšinējie dati liek domāt, ka pārāk lēna 
braukšana (3–5 km/h sastrēgumstundās) arī palielina transportlī-
dzekļu radīto gaisa piesārņojumu.

Sadedzināšanas iekārtas 
mājsaimniecībās
Vairāki studentu darbi veikti Cēsīs, Saldū un Kuldīgā. Apsekojot māj-
saimniecības, aizpildītas aptaujas par kurināmā veidiem, apkures ie-
kārtām, kurināšanas režīmu. Tas savienots ar ģeogrāfiskajiem un me-
teoroloģiskajiem apstākļiem. Malka šajās mājsaimniecībās ir viens no 
populārākajiem apkures veidiem, jo ir salīdzinoši lētāka un pieejamāka. 
Pētījumi rezultāti atklāja, ka ziemā noteiktos apstākļos cieto daļiņu 
piesārņojums no mājsaimniecību apkures ir īpaši liels, pat līdzvērtīgs 
Rīgai. Speciālisti secinājuši, ka to veicina apbūves un ģeogrāfiskās 
īpatnības, jo, piemēram, Saldus un Kuldīga ir izvietotas tādā kā sava 
veida bļodā, arī Cēsis ir nosacīti kalnaina pilsēta. Tāpēc, ja vien ir kāda 
iespēja, speciālisti rekomendē izmantot attīrīšanas iekārtas.

Ogļu putekļu izcelsme pilsētā
Vēl kādā pētījumā, analizējot sniega paraugus, mēģināts noskaidrot, no 
kurienes Rīgā rodas ogļu putekļi. Aizdomas, ka tie galvenokārt nāk no 
pārkraušanas darbiem ostas teritorijā, neapstiprinājās. Galvenais avots 
izrādījās transports, it īpaši transportlīdzekļi, kas izmanto dīzeļdegvielu.

Salūta vērošana var šķist skaists un izklaidējošs 
pasākums, tomēr jāatceras, ka tā laikā gaisā nonāk 
daudzas piesārņojošas vielas.

Ogļu pārkraušana arī ir būtisks gaisa piesārņojuma avots, tomēr to 
putekļi nenonāk tālu, ja tās tiek laistītas. Vislabāk gan šos darbus 
būtu veikt tālāk no pilsētas centra un slēgtās telpās.

Ziemā, kad uzsnidzis sniegs, Rīgā ietves un ceļus bieži vien kaisa 
ar smilšu un sāls maisījumu. Tomēr no gaisa piesārņojuma 
viedokļa tā nav labākā izvēle.

RIČARDS GROSBERGS
RIČARDS GROSBERGS

RIČARDS GROSBERGS
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