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1. Ievads 

Biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija” Valsts budžeta programmas „Vides 

aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās”, apakšprogrammas „Vides 

aizsardzības projekti” vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātes „Datu ieguve, apstrāde 

un analīze vides politikas ieviešanai” ietvaros īstenoja projektu “Izvērtējums par transporta 

piesārņojuma staciju izvietojumu Rīgā” (Projekta reģ. nr. 1-08/132/2017). 

Projekta ietvaros, sadarbojoties biedrības „Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk 

tekstā arī LVPA) ekspertiem un VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

(turpmāk tekstā arī LVĢMC) ekspertiem, tika īstenoti šādi projekta uzdevumi: 

1. normatīvo aktu un vadlīniju analīze; 

2. vismaz 5 potenciālo stacijas izvietojuma vietu identificēšana un apsekošana; 

3. potenciālo stacijas izvietojuma vietu saskaņošana;  

4. piesārņojošo vielu (NO2 un daļiņas PM10) koncentrāciju indikatīvie mērījumi; 

5. modelēšana un piesārņojošo vielu koncentrācijas novērtējums; 

6. priekšlikumu izstrāde optimālam staciju izvietojumam. 

Šī atskaite ietver projekta galvenos rezultātus un sagatavotos ieteikumus.  
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2. Esošais gaisa monitoringa tīkls 

Gaisa kvalitātes novērojumu stacijas Rīgā uztur gan pašvaldība, gan valsts pārvaldes iestāde – 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs". 1. tabulā ir apkopota informācija par gaisa kvalitātes valsts monitoringa tīklā 

iekļautajām monitoringa stacijām, kas darbojās līdz 2015. gadam (sk. 1. attēlu). 2016. gadā 

tehnisku iemeslu dēļ savu darbību pārtrauca divas transporta piesārņojuma avotu ietekmes 

stacijas Kr. Valdemāra ielā 18 un Brīvības ielā 73. Šī projekta galvenais uzdevums ir identificēt 

citas potenciālās transporta piesārņojuma avotu ietekmes staciju izvietojuma vietas, kas 

būtu līdzvērtīgas līdz šim izmantotajām monitoringa staciju izvietojuma vietām, ņemot vērā 

Latvijas un Eiropas savienības likumdošanas prasības un vadlīnijas.   

1. tabula. Esošais gaisa piesārņojuma valsts monitoringa tīkls Rīgas pilsētā (situācija 2015. 

gadā) 

Nr. 
kartē 

Adrese 
Stacijas tips Piesārņojošās vielas 

SO2 NO2 NO O3 CO PM10 PM2,5 Benzols Toluols 

1.  
Kr. Valdemāra 
iela 18 

Transporta 
piesārņojuma avotu 
ietekmes stacija 

- X X X X X - - - 

2.  Brīvības iela 73 
Transporta 
piesārņojuma avotu 
ietekmes stacija 

- - - - - X - - - 

3.  
Raiņa bulvāris 
19 

Pilsētas fona stacija X X - X - - - - - 

4.  
Kronvalda 
bulvāris 4 

Pilsētas fona stacija - - - - - X X - - 

5.  
Maskavas iela 
165 

Pilsētas fona stacija X X - X - - - X X 
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1. attēls. Līdzšinējais gaisa piesārņojuma valsts monitoringa tīkls 

  



 
 

6 
 

3. Normatīvo aktu un vadlīniju analīze 

Projekta ietvaros ir analizētas normatīvo aktu prasības un vadlīniju rekomendācijas attiecībā 

uz autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes gaisa monitoringa staciju (turpmāk tekstā 

arī TPAIS) izvietošanu. Ņemot vērā, ka projekta ietvaros tiek identificētas potenciālās vietas 

Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes monitoringa stacijas izvietojumam, kas raksturo transporta 

ietekmi uz gaisa kvalitāti, t.sk. slāpekļa dioksīda un daļiņu PM10 piesārņojuma līmeni, tad šajā 

nodaļā apkopotas prasības un rekomendācijas, kas attiecas tieši uz transporta piesārņojuma 

avotu ietekmes staciju izvietojumu. 

Gaisa kvalitātes monitoringa staciju izvietojuma pamatojums 

ES un nacionālās likumdošanas aktu prasības 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 

Eiropai (turpmāk tekstā arī Direktīva 2008/50/EK) un Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1290 

„Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.) (turpmāk tekstā arī MK noteikumi Nr. 1290) 

nosaka noteiktus kritērijus gaisa monitoringa staciju izvietojumam. Saskaņā ar 

augstākminēto MK noteikumu 14. punktu gaisa kvalitātes monitoringa stacijas piesārņojuma 

līmeņa novērtēšanai izvieto saskaņā ar šo noteikumu 11. pielikumā noteiktiem kritērijiem, 

atšķirīgi kritēriji noteikti ozona piesārņojuma līmeņa novērtēšanai (šo noteikumu 12. 

pielikumā). Saskaņā ar direktīvas 2008/50/EK prasībām (kas ir pilnībā pārņemti un iekļauti 

MK noteikumu Nr. 1290 11. pielikumā), gaisa kvalitātes monitoringa staciju izvietojuma 

kritērijus var iedalīt divās grupās:  

 Paraugu ņemšanas punktu makronovietojuma kritēriji (Direktīvas 2008/50/EK 3. 

pielikuma B nodaļa), kas nosaka prasības paraugu ņemšanas punkta izvietojumam, lai 

nodrošinātu gaisa kvalitātes novērtējumam nepieciešamus datus, t.i. par tām 

teritorijām zonās un aglomerācijās, kuros ir lielākā piesārņojuma koncentrācija, kas 

tieši vai netieši ietekmē iedzīvotājus laikposmos, kas ir nozīmīgi, salīdzinot ar 

laikposmu, kurā nosaka robežlielumu vidējās vērtības. Makronovietojuma kritēriji arī 

rada pamatu paraugu ņemšanas vietu reprezentativitātes noteikšanai, kas ir kritērijs, 

kas nosaka, ka gaisa kvalitātes monitoringa stacijas izvietojumam jāraksturo arī citas 

līdzīgas vietas, kas neatrodas tiešā monitoringa stacijas tuvumā, t.i. izvēlētajai TPAIS 

jāreprezentē ne tikai konkrētā vieta, bet arī citi ielu posmi ar līdzīgu izvietojumu, 

līdzīgām satiksmes plūsmām un ātrumiem,   

 Paraugu ņemšanas punktu mikronovietojuma kritēriji (direktīvas 2008/50/EK 3. 

pielikuma C nodaļa), kas sniedz detalizētas vadlīnijas, kā paraugu ņemšanas punkti 

jānovieto attiecībā pret ceļiem, ēkām un citiem šķēršļiem.  

2. tabulā ir apkopoti galvenie gaisa kvalitātes monitoringa staciju izvietojuma kritēriji 

atbilstoši MK noteikumu Nr. 1290 11. pielikumam un Direktīvas 2008/50/EK 3. pielikuma 

prasībām, kas attiecas uz pilsētas gaisa kvalitātes monitoringa stacijām, kas raksturo 

transporta piesārņojuma avotu ietekmi uz gaisa kvalitāti. 
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2. tabula. Galvenie gaisa kvalitātes monitoringa staciju izvietojuma kritēriji, kas attiecas uz 

pilsētas gaisa kvalitātes monitoringa stacijām, kas raksturo transporta piesārņojuma avotu 

ietekmi uz gaisa kvalitāti  

Makronovietojuma kritēriji 

Gaisa monitoringa stacijas izvieto tā, lai:  

- nodrošinātu datus par teritorijām zonās un aglomerācijās, kurās novēro 
piesārņojuma augstākos līmeņus, kuri tieši vai netieši iedarbojas uz 
iedzīvotājiem laikposmos, kas ir nozīmīgi, salīdzinot ar periodu, kurā nosaka 
robežlielumu vidējās vērtības; 

 

- iegūtu datus par raksturīgajiem piesārņojuma līmeņiem pārējās zonas vai 
aglomerācijas teritorijās, kādiem iedzīvotāji ir pakļauti citās attiecīgās zonas vai 
aglomerācijas teritorijās; 

 

- nepieļautu mērījumus, kas raksturo tikai nelielai teritorijai raksturīgus vides 
apstākļus gaisa monitoringa stacijas tuvākajā apkārtnē. Gaisa monitoringa 
stacijas vietai, ja iespējams, ir jāraksturo līdzīgas teritorijas, kuras neatrodas 
stacijas tiešā tuvumā; 

 

- iegūtie gaisa kvalitātes mērījumi ir reprezentatīvi vismaz 100 m garā ielas 
segmentā (arsēna, kadmija, niķeļa un benz(a)pirēna mērījumu gadījumā – 200 
m2 lielā teritorijā) vietās, kur mēra transporta piesārņojumu avotu ietekmi uz 
gaisa kvalitāti, un vismaz 250 x 250 m lielā apgabalā rūpnieciskajās teritorijās, 
ja tas ir lietderīgi; 

 

Mikronovietojuma kritēriji 

- gaisa plūsmai ap paraugu ņemšanas ierīces atveri jābūt brīvai no jebkādiem 
šķēršļiem, kas varētu ietekmēt gaisa plūsmu parauga ņemšanas ierīces tuvumā 
(paraugu ņemšanas vietām, kas atrodas uz apbūves līnijas, – vismaz 270o vai 
180o leņķī). Parasti šīs ierīces novieto dažu metru attālumā no ēkām, kokiem 
un citiem šķēršļiem un vismaz 0,5 m attālumā no tuvākās būves, ja paraugu 
ņemšanas vieta raksturo gaisa kvalitāti uz apbūves līnijas; 

 

- gaisa plūsmas paraugu ņemšanas ierīces ieplūdes atvere novietota 1,5 m 
(elpošanas zona) līdz 4 m augstumā virs zemes. Augstāks novietojums var būt 
nepieciešams tad, ja monitoringa stacija raksturo plašāku teritoriju. Ja paraugu 
ņemšanas ierīce ir novietota augstāk par 4 m virs zemes, šo informāciju iekļauj 
ziņojumā, kas tiek izstrādāts saskaņā ar MK noteikumu prasībām; 

 

- paraugu ņemšanas ierīces ieplūdes atvere nedrīkst atrasties piesārņojuma 
avotu tiešā tuvumā, lai nepieļautu tiešu un ar gaisu nesajauktu emitēto 
piesārņojošo vielu ieplūšanu; 

 

- paraugu ņemšanas ierīces izplūdes atvere novietota tā, lai nepieļautu 
izplūstošā gaisa recirkulāciju ierīces ieejā; 

 

- transportlīdzekļu radītā piesārņojuma mērīšanai paredzētās paraugu ņemšanas 
ierīces novieto vismaz 25 m attālumā no galvenajiem krustojumiem (tādi 
krustojumi, kas aptur satiksmes plūsmu un rada atšķirīgas emisijas (apstāšanās 
un kustības atsākšana) salīdzinājumā ar pārējo ceļu) un ne tālāk par 10 m no 
ietves malas; 

 

- ierīkojot gaisa monitoringa staciju, ņem vērā šādus faktorus:  
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 traucējoši piesārņojuma avoti; 

 ierīces aizsardzība; 

 paraugu ņemšanas vietas pieejamība; 

 elektrisko ierīču un sakaru līdzekļu pieejamība; 

 paraugu ņemšanas vietas apkārtnes pārredzamība; 

 iedzīvotāju un operatoru drošība; 

 iespēja iekārtot tuvākajā apkārtnē dažādu piesārņojošo vielu paraugu 
ņemšanas vietas; 

 teritorijas plānošanas prasības. 

 

Vadlīnijās iekļautās rekomendācijas 

2011. gada 12. decembrī Eiropas Komisija pieņēma Komisijas Īstenošanas lēmumu 

(2011/850/ES), kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2004/107/EK un Direktīvu 2008/50/EK attiecībā uz savstarpēju informācijas apmaiņu un 

ziņojumiem par apkārtējā gaisa kvalitāti, kas iekļauj sevī arī noteiktas rekomendācijas 

attiecībā uz gaisa kvalitātes monitoringa staciju izvietojumu un tā pamatojumu. Papildus 

2013. gada 15. jūlijā ir publicētas vadlīnijas, kas sniedz detalizētu informāciju par 

augstākminētā lēmuma interpretāciju un pielietošanu1.  

Saskaņā ar šīm vadlīnijām gaisa kvalitātes monitoringa staciju telpiskā reprezentativitāte, 

kuras novērtējums ir jāiesniedz dalībvalstīm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 

(gadījumā, ja šāds ir pieejams), pašreiz nav stingri definēta.  Kā viena no telpiskās 

reprezentativitātes noteikšanas iespējamajām metodiskajām pieejām ir minēta 2007. gadā 

Eiropas Komisijas pasūtītā pētījuma ietvaros piedāvātā pieeja, ko sagatavoja Umwelt 

Bundesamt (Austrija)2.  

Saskaņā ar šo pieeju monitoringa staciju telpisko reprezentativitāti nosaka divi kritēriji3: 

1. piesārņojuma koncentrācija noteiktā diapazonā; 

2. līdzīgs cēlonis noteiktai piesārņojuma koncentrācijai. 

„Piesārņojuma koncentrācijas diapazons” tiek noteikts, balstoties uz piesārņojošo vielu 

vidējām koncentrācijām noteiktā monitoringa vietā. Līdz ar to jaunā potenciālā TPAIS vieta 

var tikt uzskatīta par reprezentatīvu attiecībā pret esošo monitoringa vietu, ja potenciālā 

TPAIS vietā piesārņojuma koncentrācija paredzama līdzvērtīgā „koncentrāciju diapazonā” 

attiecībā pret esošo monitoringa vietu. “Koncentrācijas diapazonu” nosaka, kā: 

                                                      

1
 Guidance on the Commission Implementing Decision laying down rules for Directives 2004/107/EC and 

2008/50/EC of the European Parliament and of the Council as regards the reciprocal exchange of information 
and reporting on ambient air (Decision 2011/850/EU), DG Environment (2013), 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/IPR_guidance1.pdf  
2
 Representativeness and classification of air quality monitoring stations, Umwelt Bundesamt (2007), 

http://www.umweltbundesamt.at/aktuell/publikationen/publikationssuche/publikationsdetail/?pub_id=1684  
3
 Assessment on siting criteria, classification and representativeness of air quality monitoring stations, JRC- 

AQUILA Position Paper, http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/SCREAM%20final.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/IPR_guidance1.pdf
http://www.umweltbundesamt.at/aktuell/publikationen/publikationssuche/publikationsdetail/?pub_id=1684
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 slāpekļa dioksīda gadījumā robežās ±5 µg/m3 no gada vidējas koncentrācijas noteiktā 

(piem. esošā) monitoringa stacijas vietā; 

 daļiņu PM10 gadījumā robežās ±5 µg/m3 no gada vidējas koncentrācijas un ±8 µg/m3 

no maksimālās diennakts koncentrācijas (90.41. procentile) noteiktā (piem. esošā) 

monitoringa stacijas vietā. 

„Līdzīgs cēlonis noteiktai piesārņojuma koncentrācijai” jāizvērtē, balstoties uz trīs kritērijiem: 

1. emisiju avotu grupas devums, kas ir aprēķināts, nosakot transporta un rūpniecisko 

avotu devumus kopējā piesārņojuma koncentrācijā (individuālas apkures ietekme uz 

gaisa piesārņojuma koncentrāciju šajā metodikā netiek ņemta vērā); 

2. izkliedes apstākļi, kas ir izvērtēti lokālā, reģionālā un plašākā mērogā (lokālas izkliedes 

apstākļu klasifikācija ir sniegta 3. tabulā); 

3. maksimālais pārneses attālums, kas ir limitēts ar 100 km.  

3. tabula. Lokālas izkliedes apstākļu klasifikāciju (Guidance on Decision 2011/850/EU) 

Ceļa kanjons Nepārtrauktā/kompaktā apbūve gar 
abām ielas pusēm vairāk nekā 100 m 
garā posmā. 
Attiecība starp ēku augstumu un ielu 
platumu ir > 0,5. 
(šeit "iela" ir attālums starp divām ēku 
fasādēm pretējās ceļa pusēs, ieskaitot 
ietves, apstādījumus, u.c.) 

Savrupmāju apbūve vai kompaktā 
apbūve no vienas ceļa puses 

Savrupmāju apbūve no vienas ceļa puses 
un kompaktā apbūve no otrās ceļa puses. 
Savrupmāju apbūve no abām ceļa 
pusēm. 
Kompaktā apbūve vienā ceļa pusē un 
dažas ēkas otrā ceļa pusē. 
Mežs vai lielu koku grupas aptuveni 10 m 
attālumā no ceļa. 

Atklāts apgabals Līdzens reljefs bez ēkām un lieliem 
kokiem aptuveni 10 m attālumā no ceļa. 

Paaugstināts (kalnains) apgabals Virsotne, seglveida pazeminājums, 
slīpums. Gaisa monitoringa stacijas 
augstums ir 10 m attiecībā pret pārējo 
reljefu vismaz 100 m attālumā.  
Monitoringa stacijas, kas ir izvietotas uz 
torņiem vai augstām ēkām, netiek 
definētas kā „paaugstinātā apgabala 
stacijas”.  

 

Saskaņā ar piedāvāto reprezentativitātes noteikšanas metodiku, monitoringa staciju 

reprezentativitāti visvieglāk ir noteikt, balstoties uz piesārņojuma izkliedes modelēšanas 
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rezultātiem atbilstošā mērogā. Gadījumā, ja modelēšanas rezultāti nav pieejami, ir ieteikts 

izmantot detalizētu izmešu inventarizāciju un/vai indikatīvo gaisa piesārņojuma novērtējumu 

rezultātus. 

 4. Potenciālo stacijas izvietojuma vietu identificēšana un apsekošana 

Ņemot vērā 1. projekta uzdevuma ietvaros apkopoto informāciju, LVĢMC eksperti definēja 

šādus kritērijus, kuri tika ņemti vērā, identificējot potenciālās TPAIS izvietošanas vietas:  

1) TPAIS monitoringa datiem jāraksturo piesārņojuma augstākais līmenis, kuram tieši vai 

netieši pakļauti iedzīvotāji laikposmos, kas ir nozīmīgi, salīdzinot ar periodu, kurā 

nosaka robežlielumu vidējās vērtības,  

2) dati ir reprezentatīvi vismaz 100 m garā ielas segmentā (arsēna, kadmija, niķeļa un 

benz(a)pirēna mērījumu gadījumā – 200 m2 lielā teritorijā).  

Papildus tika ņemti vērā arī šādi mikronovietojuma kritēriji paraugu ņemšanas ierīces 

izvietošanai: 

3) ierīces atveri novieto vismaz 25 m attālumā no galvenajiem krustojumiem (tādi 

krustojumi, kas aptur satiksmes plūsmu un rada atšķirīgas emisijas (apstāšanās un 

kustības atsākšana) salīdzinājumā ar pārējo ceļu) un ne tālāk par 10 m no ietves 

malas; 

4) ierīces atveri novieto 1,5 m (elpošanas zona) līdz 4 m augstumā virs zemes; 

5) gaisa plūsmai ap ierīces atveri jābūt brīvai no jebkādiem šķēršļiem, kas varētu 

ietekmēt gaisa plūsmu parauga ņemšanas ierīces tuvumā (paraugu ņemšanas vietām, 

kas atrodas uz apbūves līnijas, – vismaz 270o vai 180o leņķī). Ierīce jānovieto dažu 

metru attālumā no ēkām, kokiem un citiem šķēršļiem un vismaz 0,5 m attālumā no 

tuvākās būves, ja paraugu ņemšanas vieta raksturo gaisa kvalitāti uz apbūves līnijas; 

6) ierīces atvere nedrīkst atrasties piesārņojuma avotu tiešā tuvumā, lai nepieļautu tiešu 

un ar gaisu nesajauktu emitēto piesārņojošo vielu ieplūšanu ierīcē; 

7) ierīces atveri novieto tā, lai nepieļautu izplūstošā gaisa recirkulāciju ierīces ieejā; 

8) citi faktori, piemēram traucējoši piesārņojuma avoti, ierīces aizsardzība, vietas 

pieejamība, elektrisko ierīču un sakaru līdzekļu pieejamība, vietas apkārtnes 

pārredzamība, iedzīvotāju un operatoru drošība, iespēja iekārtot tuvākajā apkārtnē 

dažādu piesārņojošo vielu paraugu ņemšanas vietas, teritorijas plānošanas prasības. 

Saskaņā ar 2. sadaļā minētajām vadlīnijām, ka arī iepriekšējām Eiropas Komisijas 

rekomendācijām, TPAIS telpiskās reprezentativitātes izvērtējumā tika izmantoti sekojoši 

kritēriji: 

1) Pamatojoties uz Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2016.-2020. 

gadam ietvaros veiktās modelēšanas rezultātiem, atlasītajās potenciālajās TPAIS 

vietās piesārņojošo vielu koncentrācijas līmenis, salīdzinot ar līdzšinējām TPAIS, 
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atrodas līdzvērtīgajā piesārņojuma koncentrāciju diapazonā (piesārņojuma 

koncentrācijas diapazons noteikts saskaņā ar iepriekš norādītajām vadlīnijām): 

a. NO2 – ±5 µg/m3 no gada vidējas koncentrācijas esošās monitoringa vietās; 

b. daļiņām PM10 – ±5 µg/m3 no gada vidējas koncentrācijas un ±8 µg/m3 no 

maksimālās diennakts koncentrācijas (90.41. procentiles) esošās monitoringa 

vietās. 

2) Līdzīga dominējošā piesārņojuma avotu grupa un ietekmējošie apstākļi: 

a. raksturo autotransporta emisijas, līdzvērtīgums pamatots ar transporta 

intensitāti; 

b. līdzīgi lokālo izkliedi ietekmējošie apstākļi. 

3) TPAIS atrašanās vieta līdz 3 km attālumā no esošās pilsētas fona stacijas Kronvalda 

bulvārī 4. 

Papildus kritērijs potenciālās TPAIS atrašanās vietas izvēlei ir zemes gabala īpašnieks, t.i. tika 

atlasīti tikai tie zemes gabali, kuri pieder Rīgas pašvaldībai vai atrodas valsts īpašumā. 

2017. gada maijā VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” eksperti 

sadarbībā ar biedrības LVPA ekspertiem veica potenciālo TPAIS atrašanas vietu atlasi, 

izmantojot ĢIS, ka arī veica perspektīvo vietu apsekojumu dabā. Šī apsekojuma rezultātā tika 

identificētās 8 potenciālās TPAIS izvietojuma vietas (sk. 2. attēlu), kas 4. tabulā ir norādītās 

sākotnēji formulētās prioritātes secībā.  

 

 

2. attēls. Potenciālās TPAIS izvietojuma vietas
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4. tabula. Potenciālo TPAIS izvietojuma vietu saraksts 

N.p.k. Atrašanās vietas 
adrese 

Transporta plūsmas 
intensitāte, automašīnu 
skaits darbadienā 08:00-

09:00
3
 

Braukšanas ātrums Braukšanas 
joslu skaits 

(abos 
virzienos) 

Lokālās 
izkliedes 
apstākļu 

klasifikācija 

Kanjona 
(vidējais) 
augstums 

(m) 

Kanjona 
platums 

(m) 

Kanjona 
augstuma 

un 
platuma 
attiecība 

Kanjona 
garums (m) 

Attālums no 
tuvākā 

krustojuma 
(m) 

Attālums 
no tuvākās 

ēkas (m) 

Zemes gabala 
kadastra Nr. 

Ģeogrāfiskās 
koordinātas 

Vieglās Smagās Atļautais Vidējais
4
 Sastrēgumu 

stundās
5
 

       platums garums 

1 Kr. Valdemāra 
iela 65 

1997 18 50 30 5 4 ceļa 
kanjons

1
 

21 37 0,57 115 80 10 01000209016 56.96087 24.12116 

2 Aleksandra Čaka 
iela 102 

2103 59 50 30 10 4 ceļa 
kanjons

1
 

27,5 30 0,91 160 45 10 01000340043 56.95869 24.14116 

3 Kr. Valdemāra 
iela 106/108 

840 84 50 30 10 3 ceļa 
kanjons

1
 

26,5 46 0,58 90 70 25 01000250004 56.97230 24.13457 

4 Pērnavas iela 
10A 

2948 145 50 30 10 4 kompaktā 
apbūve no 
vienas ceļa 

puses
2
 

22 39 0,56 45 45 15 01000350041 56.96473 24.14939 

5 P. Brieža iela 25 1829 76 50 30 10 5 kompaktā 
apbūve no 
vienas ceļa 

puses
2
 

20 40 0,5 30 70 (30)
6
 10 01000110070 56.96198 24.10557 

6 Kalnciema iela 
39B 

3391 26 50 40 10 4 ceļa 
kanjons

1
 

20 33 0,61 90 140 15 01000602103 56.94250 24.06502 

7 Valguma iela 4A 972 118 50 30 10 3 
 

kompaktā 
apbūve no 
vienas ceļa 

puses
2
 

11 60 0,18 65 65 15 01000499002 56.94087 24.09551 

8 Valmieras iela 24 1557 54 50 30 10 4 kompaktā 
apbūve no 
vienas ceļa 

puses
2
 

20 43 0,47 50 90 5 01000380083 56.95090 24.14911 

    Līdzšinējās TPAIS 

1 Kr. Valdemāra 
iela 18 

1729 22 50 30 5 4 ceļa 
kanjons

1
 

29,5 21 1,4 125 40 5    

2 Brīvības iela 73 1443 15 50 30 10 4 ceļa 
kanjons

1
 

26 27 0,96 80 30 3    

1
Ceļa kanjons – nepārtrauktā/kompaktā apbūve gar abām ielas pusēm vairāk nekā 100 m garā posmā, attiecība starp ēku augstumu un ielu platumu ir > 0,5 (šeit "iela" ir attālums starp divām ēku fasādēm pretējās ceļa pusēs, tāpēc, ieskaitot ietves, atstādījumus, 

u.c.). Kursīvā ir atzīmētās vietas, kuras pilnībā atbilst tikai vienam no kanjona noteikšanas kritērijiem.  
2
 Kompaktā apbūve no vienas ceļa puses – kompaktā apbūve vienā ceļa pusē un dažas ēkas otrā ceļa pusē. 

3 
Lai raksturotu transporta plūsmas radīto piesārņojumu pilsētas ielās, izmantoti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta satiksmes modeļa EMME dati.  

4 
Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2016.-2020. gadam dati: ka vidējais braukšanas ātrums Rīgas pilsētas centrā nepārsniedz 30 km/h, savukārt ārpus centra – 40 km/h. 

5
 Kā informācijas avots izmantota Google Maps sniegtā informācija par kustības ātrumu un ielu posmiem, kuros novērojami sastrēgumi (tipiskas satiksmes informācija darba dienās plkst. 8:30). 

6 
70 m no lielākas nozīmes krustojuma un 30 m no mazākas nozīmes krustojuma 
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5. Potenciālo stacijas izvietojuma vietu saskaņošana 

3. projekta uzdevuma ietvaros Rīgas domes pārstāvji tika iepazīstināti ar 2. uzdevuma 

ietvaros identificētajām potenciālajām vietām ar mērķi noteikt vismaz 5 tādas vietas, kurām 

Rīgas domes pārstāvji neredz tehniskus šķēršļus staciju izvietošanai, un sagatavots 

akceptētais saraksts ar vismaz 5 potenciālajām vietām staciju izvietošanai.  

Ar mērķi iepazīstināt Rīgas domes pārstāvjus ar 2. uzdevuma ietvaros identificētajām vietām 

un to atlases principiem, 2017. gada 3. jūlijā tika organizēta sanāksme LVPA birojā, Vīlandes 

iela 3, kurā piedalījās LVPA, LVĢMC un Rīgas domes pārstāvji (sk. 1. pielikumu).  

Sanāksmes laikā, ka arī vēlāk rakstiskā formātā tika saņemti šādi komentāri no Rīgas domes 

pārstāvjiem:  

1) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārstāvis Jānis Kleperis izteica 

atbalstu visām piedāvātām potenciālajām TPAIS izvietojuma vietām, bet 

piedāvāja savu vietu prioritātes secību (sk. 2. pielikumu). 

2) Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvis Mārtiņš Slimbahs informēja, ka 

plānotās ceļa rekonstrukcijas dēļ potenciālā TPAIS izvietojuma vieta Kr. 

Valdemāra iela 106/108 ir jānovieto prioritātes saraksta beigās. Viņš piebilst, ka 

TPAIS ir jāizvieto vismaz 5 m attālumā no ietves malas, atstājot nepieciešamu 

vietu gājējiem. Tika sniegts arī detalizēta informācija par katrā no potenciālām 

vietām plānotiem ceļu remonta darbiem (sk. 3. pielikumu).   

3) 2017. gada 7. jūlijā Rīgas domes Īpašuma departaments sagatavoja rakstiskus 

komentārus par 2. projekta uzdevuma ietvaros identificētajām potenciālajām 

TPAIS izvietojuma vietām, kurā ir precizētas par konkrēto zemesgabala pārvaldību 

atbildīgās institūcijas (sk. 4. pielikumu).  Rīgas domes Īpašuma departaments 

neizslēdz TPAIS uzstādīšanu nevienā no piedāvātām potenciālām TPAIS 

izvietojuma vietām. Vēstulē norādīts, ka pasīvo paraugu ņēmēju uzstādīšana un 

to tehniskais risinājums izpētes projekta ietvaros ir jāsaskaņo ar attiecīgā zemes 

gabala lietotājiem vai pārvaldības institūcijām, kā arī ar Rīgas domes Īpašuma 

departamentu.  

Ņemot vērā Rīgas domes departamentu komentārus un ieteikumus, tika mainīta 2. projekta 

uzdevuma ietvaros identificēto TPAIS izvietojuma vietu prioritātes kārtība, un attiecīgi 

izvēlētas 5 vietas, kurās 4. projekta uzdevuma ietvaros tika veikti gaisa piesārņojuma 

mērījumi ar pasīviem piesārņojošo vielu uztvērējiem, kā arī veikts piesārņojuma līmeņa 

novērtējums, izmantojot gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšanu 5. uzdevuma ietvaros (sk. 

5. tabulu un 5. pielikumu).  
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5. tabula. 5 potenciālās TPAIS izvietojuma vietas, kuras tika atlasītas turpmākai izpētei 

N.p.k. Atrašanās vietas adrese 

1.  Kr. Valdemāra iela 65 

2.  Aleksandra Čaka iela 102 

3.  Pērnavas iela 10A 

4.  P. Brieža iela 25 

5.  Kalnciema iela 39B 

6. NO2 un daļiņu PM10 koncentrāciju indikatīvie mērījumi 

4. projekta uzdevuma ietvaros tika veikti NO2 un daļiņu PM10 koncentrāciju indikatīvie 

mērījumi 3. uzdevuma ietvaros identificētajās vietās, kā arī 2 līdzšinējās staciju izvietojuma 

vietās Kr. Valdemāra ielā 18 un Brīvības ielā 73, izvietojot pasīvos paraugu ņēmējus uz 3 

īslaicīgiem novērojumu periodiem.  

Veicot 4. tabulā norādīto TPAIS vietu apsekojumu dabā ar mērķi identificēt iespējamos 

pasīvo paraugu ņēmēju izvietošanas tehniskos risinājumus, tika konstatēts, ka, lai 

nodrošinātu vienotu pieeju pasīvo paraugu ņēmēju izvietošanā attiecībā uz attālumu no 

brauktuves un augstumu no zemes, ka arī lai aizsargātu pasīvos paraugu ņēmējus no 

bojājumiem un vandālisma, paraugu izvietošanai 4 no 5 vietām vispiemērotākie ir ielu malās 

esošie apgaismes balsti (Kr. Valdemāra iela 65, Pērnavas iela 10A, P. Brieža iela 25, Kalnciema 

iela 39B) un vienā vietā – ielas malā esošās ēkas A. Čaka ielā 104 fasāde (6. pielikums).  

Ņemot vērā augstākminētos secinājumus, tika uzsākta pasīvo paraugu ņēmēju izvietošanas 

uz apgaismes balstiem un ēkas fasādes saskaņošana. Trīs no četriem apgaismes balstiem ir 

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas Gaisma” pārraudzībā, ar kuru tika parakstīts balstu nomas 

līgums uz noteiktu laiku. Viens apgaismes balsts ir PSIA “Rīgas satiksme” pārraudzībā, ar kuru 

arī tika parakstīts balsta nomas līgums. Pasīvo paraugu ņēmēju izvietošana uz ēkas A. Čaka 

ielā 104 fasādes tika saskaņota ar mājsaimnieku biedrību “Čaka 104”.  

Līdzšinējās pastāvīgā gaisa monitoringa vietās (Kr. Valdemāra ielā 18 un Brīvības ielā 73) 

pasīvie paraugu uztvērēji tika uzstādīti uz esošo gaisa kvalitātes monitoringa staciju 

meteoroloģiskajiem mastiem.  

Lai veiktu slāpekļa dioksīda un daļiņu PM10 vidējo koncentrāciju indikatīvos mērījumus, 

izmantoti firmas Passam AG4 (Šveice) pasīvie paraugu ņēmēji. Passam AG ir akreditēta gaisa 

kvalitātes laboratorija, kas gan ražo pasīvos paraugu ņēmējus, gan veic paraugu testēšanu, 

                                                      

4
 http://www.passam.ch/wp/  

http://www.passam.ch/wp/
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izmantojot spektrofotometriju, gāzes un jonu hromatogrāfiju saskaņā ar standartu ISO/IEC 

17025. Saskaņā ar Passam AG sniegto informāciju, slāpekļa dioksīda indikatīvo mērījumu 

rezultātu paplašinātā nenoteiktība ir 18,4% pie piesārņojuma koncentrācijas līmeņa 20-40 

µg/m3 un daļiņu PM10 indikatīvo mērījumu rezultātu paplašinātā nenoteiktība ir 18% pie 

piesārņojuma koncentrācijas līmeņa 15 µg/m3. 

Pasīvie paraugu ņēmēji noteiktajās vietās laika posmā no 2017. gada 10. augusta līdz 1. 

novembrim atradās 3 īslaicīgus novērojumu periodus (1 līdz 2 nedēļām katrs atkarībā no 

piesārņojošās vielas un piesārņojuma intensitātes). Indikatīvo mērījumu rezultāti ir 

atspoguļoti 3. un 4. attēlā. Ņemot vērā mērījuma rezultātus, tika aprēķināti arī piesārņojuma 

koncentrāciju diapazoni, balstoties uz mērījumu rezultātiem līdzšinējās gaisa monitoringa 

vietās; potenciālo TPAIS vietu izvērtējums attiecībā uz piesārņojuma koncentrāciju 

diapazoniem ir atspoguļots 6. un 7. tabulā. Testēšanas pārskati ir pievienoti 7. pielikumā.
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3. attēls. Slāpekļa dioksīda indikatīvo mērījumu rezultāti 
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4. attēls. Daļiņu PM10 indikatīvo mērījumu rezultāti 
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Jāpiezīmē, ka 2017. gada augustā un septembrī Rīgas pilsētā notika plaša mēroga ielu 

remonta darbi, īpaši Kr. Valdemāra ielā, pasīvo paraugu ņēmēju izvietojuma vietu tiešā 

tuvumā.  Izvērtējot iegūtos rezultātus remontdarbu laikā un pēc darbu pabeigšanas, secināts, 

ka šie remonta darbi ir ievērojami ietekmējuši daļiņu PM10 mērījumu rezultātus (iespējamais 

iemesls - remontdarbu radītie putekļi), kā arī NO2 mērījumu rezultātus (iespējamais iemesls – 

netipiskas izmaiņas satiksme intensitātē un ātrumā), bet mazākā mērā. 

Lai iegūtu salīdzināmu informāciju par daļiņu PM10 piesārņojuma līmeni potenciālās un 

līdzšinējās monitoringa vietās, ir veikta mērījumu rezultātu padziļināta analīze un rezultātu 

korekcijas monitoringa vietās un novērojuma periodos (augusts, septembris), kad indikatīvo 

mērījumu vietu tiešā tuvumā notika remontdarbi, t.i. monitoringa staciju vietās Kr. 

Valdemāra un Brīvības ielā un potenciālā TPAIS izvietojuma vietā Kr. Valdemāra ielā 65. Šīs 

analīzes mērķis bija novērtēt to putekļu piesārņojuma daļu, kas varētu būt saistīta ar 

remontdarbiem. Indikatīvā novērtējuma mērķiem tika analizētas izmaiņas daļiņu PM10 

piesārņojuma koncentrācijās starp novērojumu periodiem, kad tika veikti remontdarbi, un 

novērojuma periodiem, kad netika veikti remontdarbi.  Izmantojot mērījumu rezultātus 

vietās, kurās netika veikti remontdarbi (Kalnciema iela, P. Brieža iela, Čaka iela, Pērnavas 

iela), tika aprēķināts koeficients, kas raksturo izmaiņas putekļu koncentrācijā mērījumu 

vietās starp dažādiem novērojumu periodiem. Iegūtais koeficients raksturo tipiskas sezonālas 

transporta plūsmu izmaiņas vai laika apstākļu ietekmi (augusts/oktobris un 

septembris/oktobris). Koeficienti izmantoti, lai indikatīvi novērtētu putekļu koncentrācijas 

bez specifiskās remontdarbu ietekmes novērojumu periodos augustā un septembrī vietās, 

kurās tika veikti remontdarbi (sk. 5. attēlu).  
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5. attēls. Daļiņu PM10 indikatīvo mērījumu rezultāti ar korekcijas 
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Indikatīvo mērījumu rezultātu analīze norāda uz to, ka, arī neņemot vērā remontdarbu 

ietekmes iespējamo devumu piesārņojuma koncentrācijā, Kr. Valdemāra ielā gan līdzšinējā, 

gan potenciālā TPAIS vietā ir konstatētas augstākās slāpekļa dioksīda un daļiņu PM10 

piesārņojuma koncentrācijas (5. attēls). Savukārt Čaka ielā 102 ir konstatēti zemākie 

piesārņojuma koncentrācijas līmeņi, salīdzinot ar citām potenciālajām TPAIS izvietojuma 

vietām. Potenciālās TPAIS vietās Pērnavas, P. Brieža un Kalnciema ielās tika konstatētas vidēji 

augstas piesārņojuma koncentrācijas, salīdzinot ar citām vietām.  

Novērtējot potenciālo TPAIS vietu reprezentativitāti attiecībā uz līdzšinējām monitoringa 

vietām, izmantojot “piesārņojuma diapazona” analīzes pieeju (sk. 6. un 7. tabulas un 6. un 7. 

attēlus), ir konstatēts, ka:  

 slāpekļa dioksīda gadījumā – potenciālās TPAIS izvietojuma vietas Pērnavas, 

Kalnciema un Kr. Valdemāra ielās atrodas līdzvērtīgā piesārņojuma koncentrācijas 

diapazonā, salīdzinot ar līdzšinējām monitoringa vietām Kr. Valdemāra un Brīvības 

ielā.   

 neņemot vērā būvdarbu ietekmi uz mērījumu rezultātiem novērojumu periodos: 

daļiņu PM10 gadījumā – potenciālā TPAIS izvietojuma vieta Kr. Valdemāra ielā 65 

atrodas līdzvērtīgā piesārņojuma koncentrācijas diapazonā, salīdzinot ar esošo 

monitoringa vietu Kr. Valdemāra ielā, 

 ņemot vērā būvdarbu ietekmi uz mērījumu rezultātiem novērojumu periodos: daļiņu 

PM10 gadījumā – potenciālās TPAIS izvietojuma vietas Pērnavas, P. Brieža un 

Kalnciema ielā atrodas līdzvērtīgā piesārņojuma koncentrācijas diapazonā, salīdzinot 

ar līdzšinējo monitoringa vietu Brīvības ielā, un neviena no potenciālā TPAIS vietām 

neatrodas Kr. Valdemāra ielas līdzšinējās monitoringa stacijas koncentrācijas 

diapazonā, jo daļiņu PM10 koncentrācijas šajā vietā ir netipiski augstas. 

6. tabula. NO2 gada vidējo koncentrāciju salīdzinājums, ug/m3 (indikatīvie mērījumi) 

Potenciālā TPAIS vieta 
Vidējā 

mērījumu 
vērtība 

Piesārņojuma koncentrāciju diapazons 

  Kr. Valdemāra iela Brīvības iela 

  78,0-88,0 57,4-67,4 

Līdzšinējā monitoringa vieta: Kr. 
Valdemāra iela 

83,0  
 

Līdzšinējā monitoringa vieta: Brīvības iela 62,4   

Pērnavas iela 10a 63,4 - + 

P. Brieža iela 25 45,7 - - 

Kalnciema iela 39b 58,5 - + 

Kr. Valdemāra 65 79,2 + + 

A. Čaka iela 102 38,2 - - 
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6. attēls. Slāpekļa dioksīda vidējo indikatīvo mērījumu salīdzinājums ar piesārņojuma 

koncentrāciju diapazonu (ņemot vērā mērījumu rezultātu paplašināto nenoteiktību) 

 

7. tabula. PM10 gada vidējo koncentrāciju salīdzinājums, ug/m3 (indikatīvie mērījumi) 

Potenciālā TPAIS vieta 
Vidējā 

mērījumu 
vērtība 

Vidējā 
mērījumu 

vērtība 
pēc 

korekcijas 

Piesārņojuma koncentrāciju diapazons 

   Kr. Valdemāra iela Brīvības iela 

  
 Pirms 

korekcijas 
Pēc 

korekcijas 
Pirms 

korekcijas 
Pēc 

korekcijas 

   97,8-107,8 76,6-86,6 78,8-88,8 61,9-71,9 

Līdzšinējā monitoringa vieta: 
Kr. Valdemāra iela 

102,8 81,6  
   

Līdzšinējā monitoringa vieta: 
Brīvības iela 

83,8 66,9  
   

Pērnavas iela 10a 71,6 71,6 - - - + 

P. Brieža iela 25 62,7 62,7 - - - + 

Kalnciema iela 39b 62,3 62,3 - - - + 

Kr. Valdemāra 65 99,6 77,5 + + - - 

A. Čaka iela 102 48,9 48,9 - - - - 
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7. attēls. Daļiņu PM10 vidējo indikatīvo mērījumu (pēc korekcijas) salīdzinājums ar 

piesārņojuma koncentrāciju diapazonu (ņemot vērā mērījumu rezultātu nenoteiktību)  

7. Modelēšana un piesārņojošo vielu koncentrācijas novērtējums 

Lai sniegtu papildus informāciju par dažādu piesārņojuma avotu grupu devumu kopējā 

piesārņojuma līmenī potenciālo TPAIS izvietojuma vietās, 4. projekta uzdevuma ietvaros tika 

veikta gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana. Saskaņā ar darba uzdevumu modelēšanai 

izmantoti modeļa ievaddati, kas ir sagatavoti projektam „Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes 

uzlabošanas rīcības programma 2016.-2020. gadam”, kas ir apstiprināta ar Rīgas domes 

20.12.2016. lēmumu Nr. 4641 (protokola Nr. 85, 31.§) (Izstrādātājs: ELLE (SIA Estonian, 

Latvian & Lithuanian Environment) sadarbībā ar CERC (Cambridge Environmental Research 

Consultants Limited)); šie ievaddati precizēti, lai labāk atspoguļotu faktisko situāciju:  

 precizēti kanjona augstumi atsevišķos ceļu posmos, 

 precizēta ielu ģeometrija atsevišķos ceļu posmos, 

 precizēta satiksmes intensitāte atsevišķos ceļu posmos. 

Papildus, lai novērtētu iespējamās izmaiņas rūpniecisko avotu devumā potenciālo TPAIS 

izvietojuma vietu tuvumā, ir veikts detalizēts salīdzinājums starp rūpniecisko avotu emisijām 

2014. gadā (kas tika izmantoti projektā „Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības 

programma 2016.-2020. gadam”) un 2016. gadā, salīdzinot emisiju apjomus, kas ir pieejami 

valsts statistiskos pārskatos “2-Gaiss”. Ir konstatēts, ka izmaiņas emisiju apjomos ir 

nebūtiskas, un nav lietderīga modeļa aktualizācija, jo šis faktors neietekmēs potenciālo TPAIS 

izvietojuma vieto savstarpējo salīdzināšanu. 1 Ņemot vērā, ka nav pieejami arī jaunāki 
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transporta modeļa dati un gaisa monitoringa dati par 2016. gadu pietiekamā apjomā un 

kvalitātē, kas ir nepieciešami modeļa verifikācijai, piesārņojuma izkliedes novērtēta, 

izmantojot esošo modeli. Slāpekļa dioksīda un daļiņu PM10 piesārņojuma koncentrācijas 

potenciālajās TPAIS izvietojuma vietās ir novērtētas ar datorprogrammu ADMS Urban 

(izstrādātājs CERC – Cambridge Environmental Research Consultants, licence – A01-1197-C-

AU400-LV). Izstrādājot gaisa piesārņojuma izkliedes modeli, ir izmantoti šādi ievaddati: 

• emisijas no stacionāriem avotiem; 

• emisijas no autotransporta, sabiedriskā transporta, dzelzceļa kustības un 

kuģošanas; 

• emisijas, ko rada mājsaimniecību un operatoru individuālā apkure 

(decentralizētās apkures sistēmas); 

• fona piesārņojuma koncentrācijas; 

• meteoroloģiskie dati. 

Modelēšanas rezultāti ir apkopoti 8. un 9. tabulās, ka arī 8. un 9. attēlos.  

8. tabula. Modelētās NO2 gada vidējās koncentrācijas novērtējuma punktos (ug/m3) 

Potenciālā 
TPAIS vieta 

Fons
1
 

[NO2]
2
 

Auto-
transports 

Autobusi 

Tīkla avoti 
(dominē 

individuālā 
apkure) 

Rūpnieciskie 
avoti 

Kuģošana Kopā 

Esošā 
monitoringa 
vieta: Kr. 
Valdemāra iela 

8,36 46,99 1,74 0,93 0,00 1,23 59,22 

Esošā 
monitoringa 
vieta: Brīvības 
iela  

8,41 31,71 6,19 1,36 0,00 0,71 48,26 

Pērnavas iela 
10a 

8,51 48,52 1,66 3,08 0,00 0,22 61,78 

P. Brieža iela 25 8,23 35,76 1,61 0,81 0,22 2,53 49,16 

Kalnciema iela 
39b 

8,27 38,92 2,76 0,87 0,37 0,66 51,84 

Kr. Valdemāra 
65 

8,13 32,71 0,94 1,37 0,21 1,19 44,55 

A. Čaka iela 
102 

8,17 24,78 0,39 2,86 0,11 0,58 36,89 

Piezīmes: 
1
 Piesārņojuma gada vidējā koncentrācija 2014. gadā reģionālā lauku fona novērojumu stacijā Žemaitija 

(Lietuva) 
2
 NO2 fons katrā novērtējuma punktā ir atkarīgs no NOx un O3 koncentrācijas. 
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9. tabula. Modelētās daļiņu PM10 gada vidējās koncentrācijas (ug/m3) 

Potenciālā 
TPAIS vieta 

Fons
1
 

Auto-
transports 

Autobusi 

Tīkla avoti 
(dominē 

individuālā 
apkure) 

Rūpnieciskie 
avoti 

Kuģošana Kopā 

Esošā 
monitoringa 

vieta: Kr. 
Valdemāra 

iela 

14,29 12,59 0,20 11,63 0,51 0,34 39,56 

Esošā 
monitoringa 

vieta: 
Brīvības iela 

14,29 8,37 0,83 12,42 0,50 0,24 36,65 

Pērnavas iela 
10a 

14,29 14,34 0,26 8,53 0,58 0,18 38,18 

P. Brieža iela 
25 

14,29 9,95 0,24 8,75 0,65 0,66 34,53 

Kalnciema 
iela 39b 

14,29 11,58 0,36 11,16 0,39 0,23 38,02 

Kr. 
Valdemāra 65 

14,29 8,49 0,12 10,99 0,55 0,28 34,72 

A. Čaka iela 
102 

14,29 6,09 0,08 12,64 0,49 0,18 33,77 

Piezīmes: 
1
 Piesārņojuma koncentrācija 2014.  gadā reģionālā lauku fona novērojumu stacijā Žemaitija (Lietuva) 

 

 
8. attēls. Slāpekļa dioksīda gada vidējas koncentrācijas modelēšanas rezultāti 
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9. attēls. Daļiņu PM10 gada vidējas koncentrācijas modelēšanas rezultāti 
 

Ka redzams 5. tabulā slāpekļa dioksīda piesārņojuma līmenī lielāko devumu gan līdzšinējās 

monitoringa vietās, gan potenciālajās TPAIS vietās rada autotransports. Savukārt daļiņu PM10 

piesārņojuma līmeni nozīmīgi ietekmē gan autotransports, gan tīkla avoti, kur lielākais 

devums ir individuālajai apkurei (sk. 7. tabulu). Potenciālajās TPAIS izvietojuma vietās Kr. 

Valdemāra ielā 65 un A. Čaka ielā 102 saskaņā ar gaisa kvalitātes modelēšanas rezultātiem 

lielākā ietekme uz daļiņu PM10 koncentrāciju ir tieši tīkla avotiem; pārejās vietās lielākā 

ietekme ir autotransporta emisijām. Modelēšanas rezultāti apliecina visu potenciālo TPAIS 

izvietojuma vietu izvēli kā atbilstošu transporta ietekmes uz gaisa kvalitāti novērojuma 

staciju izvietojumam, bet vietas Pērnavas ielā 10a, P. Brieža ielā 25 un Kalnciema ielā 39b 

uzrāda kā piemērotākās.  

8. Rezultātu analīze un secinājumi  

Analizējot projekta ietvaros apkopoto informāciju par gaisa piesārņojuma indikatīvajiem 

mērījumiem un piesārņojuma izkliedes modelēšanas rezultātiem 5 potenciālajās TPAIS 

vietās, ir konstatēts, ka visas vietas raksturo Rīgas pilsētas aglomerācijas teritorijas ar augstu 

piesārņojuma līmeni un tajās būtisku devumu kopējā piesārņojuma līmenī rada transporta 

avotu emisijas. Atšķiras vietu reprezentativitāte attiecībā pret līdzšinējām monitoringa 

vietām Kr. Valdemāra ielā un Brīvības ielā.   

Lai novērtētu katras potenciālās TPAIS izvietojuma vietas atbilstību un iespējamās 

priekšrocības jaunās gaisa monitoringa stacijas izvietošanai, pamatojoties uz 1. projekta 

uzdevuma ietvaros veikto likumdošanas aktu un vadlīniju izvērtējumu, ir ņemti vērā šādi 

kritēriji (10. tabula):  
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10. tabula. Potenciālo TPAIS izvietojuma vietu prioritizācijas kritēriji 

Kritērijs Komentāri Novērtējums 

1. Augstākās gaisa 
piesārņojuma 
koncentrācijas 
pilsētas mērogā 

Vai potenciālajā TPAIS vietā ir 
novērojamas augstākās 
piesārņojuma koncentrācijas, 
kas tieši vai netieši ietekmē 
iedzīvotājus laikposmos, kas ir 
nozīmīgi, salīdzinot ar 
laikposmu, kurā nosaka 
robežlielumu vidējās vērtības? 
 
Novērtēts, balstoties uz 
satiksmes intensitātes datiem 
(EMME dati)  

++ - vieta atrodas pie ielas 
posma, kur satiksmes 
intensitāte (vieglās un 
smagās automašīnas) ir 
>2000 mašīnas stundā 
+ - vieta atrodas pie ielas 
posma, kur satiksmes 
intensitāte (vieglās un 
smagās automašīnas) ir 
1000-2000 mašīnas stundā 
- - vieta atrodas pie ielas 
posma, kur satiksmes 
intensitāte (vieglās un 
smagās automašīnas) ir 
<1000 mašīnas stundā 
 

2. Reprezentativitāte – 
ielas mērogā 

Vai potenciālā TPAIS 
izvietojuma vieta ir 
reprezentatīva vismaz 100 m 
garā ielas segmentā un 
atrodas vismaz 25 m attālumā 
no galvenajiem 
krustojumiem? 
 
Novērtēts vietu apsekojuma 
laikā. 

++ - vieta atrodas vismaz 
100 m garā ielas segmentā 
un atrodas vismaz 25 m 
attālumā no galvenajiem 
krustojumiem 
+ - tiek izpildīts viens no 
augstākminētiem 
nosacījumiem 
- - netiek izpildīts neviens 
no augstākminētiem 
nosacījumiem 

3. Telpiskā 
reprezentativitāte: 
piesārņojuma 
koncentrācija 
noteiktā diapazonā 

Vai potenciālā TPAIS 
izvietojuma vieta atrodas 
līdzvērtīgā piesārņojuma 
koncentrācijas diapazonā 
attiecībā pret līdzšinējām 
transporta ietekmes gaisa 
monitoringa staciju vietām? 
 
Novērtēts, balstoties uz 
indikatīvā monitoringa 
rezultātiem. 

+ - par katru atbilstību 
piesārņojuma koncentrāciju 
diapazonam attiecībā pret 
līdzšinējām transporta 
ietekmes gaisa monitoringa 
staciju vietām (Brīvības un 
Kr. Valdemāra ielā, 
izvērtējumā izmantojot 
koriģētus rezultātus 
(atskaitīts iespējamais 
būvdarbu devums) 
- - piesārņojuma līmenis 
atrodas ārpus līdzvērtīgā 
piesārņojuma koncentrāciju 
diapazona attiecībā pret 
līdzšinējām transporta 
ietekmes gaisa monitoringa 
staciju vietām 
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4. Telpiskā 
reprezentativitāte: 
līdzīgs cēlonis 
noteiktai 
piesārņojuma 
koncentrācijai – 
dominējošais emisiju 
avots ir transporta 
avotu emisijas 

Vai transporta 
(autotransports un autobusi) 
emisiju avotiem ir dominējošā 
ietekme uz piesārņojošo vielu 
koncentrācijām potenciālajā 
TPAIS izvietojuma vietā? 
 
Novērtēts, balstoties uz 
modelēšanas rezultātiem.  

++ - transporta emisiju 
avotiem ir lielākā ietekme 
uz piesārņojošo vielu 
koncentrācijām potenciālā 
TPAIS izvietojuma vietā 
+ - transporta emisiju 
avotiem ir otrā lielākā 
ietekme uz piesārņojošo 
vielu koncentrācijām 
potenciālā TPAIS 
izvietojuma vietā 
- - transporta emisiju 
avotiem ir nenozīmīga 
ietekme uz piesārņojošo 
vielu koncentrācijām 
potenciālā TPAIS 
izvietojuma vietā 

5. Telpiskā 
reprezentativitāte – 
līdzīgi lokālās 
izkliedes apstākļi 

Vai potenciālā TPAIS 
izvietojuma vieta atrodas ielas 
kanjonā, kā līdzšinējās gaisa 
piesārņojuma monitoringa 
vietas? 
 
Novērtēts vietu apsekojuma 
laikā.  

++ - kanjons 
+ - kompaktā apbūve no 
vienas ceļa puses 
- - cits apbūves veids 

 

Katrs no šiem kritērijiem tika kvalitatīvi novērtēs, balstoties uz projekta ietvaros iegūto 

informāciju. Novērtējuma rezultāti un potenciālo TPAIS prioritizācijas secība ir atspoguļota 

11. tabulā. 
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11. tabula. Novērtējuma rezultāti un potenciālo TPAIS izvietojuma vietas prioritārā secībā 

N.p.k. Atrašanās vietas adrese 

1. Lielākā 
piesārņojuma 
koncentrācijas 

pilsētas 
mērogā 

(modelēšana) 

 
2. 

Reprezentativitāte 
– ielas mērogā 

3. Telpiskā 
reprezentativitāte: 

piesārņojuma 
koncentrācija 

noteiktā 
diapazonā 
(mērījumi) 

4. 
Dominējošais 
emisiju avots 
ir transports 

5. Lokāli izkliedes apstākļi (kanjons) 

       
1 Kr. Valdemāra iela 65 ++ ++ +++ ++ ++ 

2 Kalnciema iela 39B ++ ++ ++ ++ + 
3 Pērnavas iela 10A ++ ++ ++ ++ + 
4 P. Brieža iela 25 + ++ + ++ + 
5 Aleksandra Čaka iela 102 ++ ++ - ++ ++ 
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Apkopojot novērtējuma rezultātus, ir konstatēts, ka visas piecas potenciālās TPAIS vietas 

atbilst pamatkritērijiem šāda veida gaisa monitoringa staciju izvietojumam, izņemot 

potenciālo TPAIS vietu Aleksandra Čaka ielā 102. Potenciālās vietas Kr. Valdemāra ielā 65 un 

Kalnciema ielā 39B novērtētas kā visatbilstošākās visiem izvirzītajiem kritērijiem (sk. 11. 

tabulu). Abas norādītās vietas atrodas teritorijās, kur piesārņojuma līmeni būtiski ietekmē 

transporta emisijas, pilsētas mērogā reprezentē ceļu posmus ar augstāko piesārņojuma 

koncentrāciju, saskaņā ar likumdošanas aktu prasībām atbilst gaisa kvalitātes monitoringa 

staciju mikro- un makronovietojuma kritērijiem, kā arī atrodas ceļa kanjonos kā līdzšinējās 

stacijas. Abas potenciālās TPAIS vietas labi reprezentē piesārņojuma izkliedi līdzšinējo gaisa 

monitoringa staciju vietās: potenciālā vieta Kalnciema ielā labi reprezentē Brīvības ielas 

līdzšinējo gaisa monitoringa vietu, bet potenciālā vieta Kr. Valdemāra ielā 65 labi reprezentē 

līdzšinējo monitoringa vietu Kr. Valdemāra ielā.  


