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Anotācija. Līdz šim joprojām labākais smakas indikators ir cilvēka deguns, līdz ar to pētījumu tika veikta 

smakas un avārijas gadījumos kompetentajās valsts institūcijās, t.i., Valsts vides dienestā un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestā saņemto iedzīvotāju sūdzību analīze par smaku emisijām Rīgā. Tika 
identificēti objekti (uzņēmumi), kuri veic piesārņojošo darbību un kuru rezultātā rodas smakas emisija, tika 
veikta uzņēmumos izstrādāto smaku emisijas limitu projektu analīze, identificētas vietas, kurās iespējama 
traucējošu smaku emisija, tika veikta šo vietu apsekošana, veikti smakas koncentrācijas un gaisā esošo 
piesārņojošo vielu noteikšana. 
Visvairāk iedzīvotāji Rīgā izjūt naftas produktu smakas, līdz ar to visvairāk sūdzības ir saņemtas no 
Bolderājas, Sarkandaugavas, Kundziņsalas, Mangaļsalas, Mīlgrāvja, Vecmīlgrāvja un Pētersalas-

Andrejsalas. 

Atslēgas vārdi: smakas vienības, gāzu analīze. 

Ievads 

Ņemot vērā, ka smaku pētījumiem tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība, ne tikai 
Latvijā (Kāla et al. 2015), bet arī citviet pasaulē (Bokowa 2010; Brattoli et al. 2011; 

Dravnieks 2012; Sironia 2014; Zarra 2012), kas norāda uz problēmas aktualizāciju un 
pētījumu nepieciešamību, lai būtu vieglāk apzināt smakas emisijas avotu, veikt efektīvāku 
kontroli un ātrākā laikā novērst radītos smakas traucējumus, tad kopš 2016. gada tiek 

veikti smaku koncentrācijas un gaisa piesārņojošo vielu analīze Rīgas administratīvajā 
teritorijā. Pētījumos tika izvirzīts galvenais mērķis – noteikt vai Rīgā ārpus uzņēmumu 
saimnieciskās darbības teritorijas ir iespējama traucējoša smaka, kā arī identificēt 
traucējošās vielas klātbūti un smaku emisijas avotu. 

Lielākoties smaku uztvere katram cilvēkam ir subjektīva, tā ir atkarīga arī no 
smakas cēloņa, biežuma, intensitātes, ilguma, hedoniskā toņa (pretīguma) un vietas 
rakstura. 25.11.2014. gadā tika izdoti Ministru Kabineta noteikumi Nr. 724 ,,Noteikumi 

par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā 
ierobežo šo smaku izplatīšanos”, kas nosaka, ka smakas uztveres slieksnis ir tāda 
smakojošas vielas koncentrācija, ja vismaz puse smakas vērtētāju grupas dalībnieku 
apstiprina smakas esību, un tā ir 1 ouE/m3, savukārt traucējoša smaka ir tāda smaka, kas 
rada negatīvu iedarbību uz cilvēka labsajūtu.  

Aizvien vairāk smaku vienību noteikšanai, kā arī gaisā esošo piesārņojošo vielu 
koncentrācijas identificēšanai, tiek izmantotas aizvien modernākas tehnoloģijas. Smaku 
noteikšanai izstrādāti, piemēram, elektroķīmisko, metāla oksīdu un fotojonizācijas 
detektori jeb „elektroniskie deguni”, ar kuriem ir iespējams nepārtraukti veikt smakas 

koncentrācijas indikatīvus mērījumus, tāpat ir aprīkoti speciāli tam paredzēti droni, kā 
arī izveidoti smakas sensori, tomēr visas pieminētās smaku mērījumu iekārtas ir 
indikatīvas. Latvijā akreditētas laboratorijas izmanto lauka olfaktometru (Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 2018), ar kura palīdzību speciālos maisos 
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tiek ievākts smakas paraugs tieši no emisijas avota, pēc tam laboratorijā ne mazāk kā 
četru ekspertu komanda, nosaka patieso smakas līmeni, kā rezultātā ar datorpr rammas

palīdzību ir iespējams veikt smaku izkliedes aprēķinus konkrētā teritorijā. Līdzīgi kā to 
dara akreditētas laboratorijas, kopš 2016. gada lauka apstākļos tika noteiktas smaku 
vienības Rīgas mikrorajonos, kā arī tika identificētas piesārņojošās vielas.

Materiāli un metodes
Lai veiktu smakas koncentrācijas un gaisā esošo piesārņojošo vielu analīzi, tika 

pielietotas gan tiešās, gan netiešās pētījumu metodes. 
Netiešās pētījumu metodes ietvēra no Valsts vides dienesta un Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iegūto datu (iedzīvotāju sūdzību) apstrādi un 
analīzi, kartogrāfisko materiāla analīzi, gaisa piesārņojošo vietu un objektu 
identificēšanu (analizējot uzņēmumiem izsniegtās atļaujas A un B kate rijas

piesārņojošām darbībām) un smaku emisijas limitu projektu analīzi. 
Tiešās pētījumu metodes ietvēra smakas koncentrācijas noteikšanu ar Scentroid 

SM100 lauka olfaktometru, gaisā esošo gaistošo vielu klātbūtes un koncentrācijas 
noteikšanu ar Gasmet DX-4030 gāzu analizatoru, kā arī mērījumu vietu koordinātu 
noteikšanu ar GPS TRIMBLE JUNO SB

Scentroid SM100 lauka olfaktometrs

Scentr id SM la a ofla t metrs ( attēls) ir piemērots smakas koncentrācijas 
mērījumu veikšanai no tiešiem emisijas avotiem un smakas fona līmeņa mērījumiem (ne 
tiešajā emisijas avotā), kā arī ar to ir iespējams ievākt smakas paraugu un tālāk veikt 
analīzi laboratorijas apstākļos (Scentroid M el 110C ). Aprīkotajā lauka 
oflaktometrā darbības princips balstās uz smakas parauga atšķaidīšanu (līdz smakas 
vērtētājs sajūt ožas kairinājumu) ar saspiestu neitrālu gāzi no augsta spiediena oglekļa 
šķiedru tvertnes, respektīvi smakas paraugs tiek iesūkts izmantojot vakuumu, ko ģenerē 
saspiesta atšķaidīta gaisa plūsma. Tīrā gaisa atšķaidīšanas diapazons līdz parauga gaisa 
līmenim tiek regulēts ar Scentroid patentēto plūsmas regulatora vārstu. Scentroid SM100 
lauka oflaktometra paneļa sarakstā var izvēlēties 15 diskrētus atšķaidīšanas līmeņus, 
minimālais atšķaidījums ir 2 smakas vienības, maksimālais 30000, respektīvi ar Scentroid 
SM100 lauka oflaktometru ir iespējams noteikt smakas koncentrāciju no 2 līdz 

sma as vienībām (OUE/m ) (Scentroi M el 110C 013)

Līdz šim citviet veiktie pētījumi (Bokowa 2012) norāda, ka ar Scentroid SM100 
lauka oflaktometru lauka apstākļos un stacionārā laboratorijā rezultātu sakrišana ir 
apmierinoša gan punktveida, gan arī difūziem emisijas avotiem.

Gasmet DX-4030 gāzu analizators
Ar portatīvo gāzu analizatoru Gasmet DX-4030 ir iespējams noteikt gaisa 

temperatūru, gaisa mitrumu un 23 neorganiskās un organiskās gāzes, piemēram, oglekļa 
monoksīdu, oglekļa dioksīdu, metānu, benzolu, skābes, aldehīdus un citu gaistošu vielu 
tvaikus (DX- 0 FTIR Gas Anal ser Instr ction a O erati Ma ual 09)
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smakas un avārijas gadījumos kompetentajās valsts institūcijās, t.i., Valsts vides dienestā un Valsts 
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Visvairāk iedzīvotāji Rīgā izjūt naftas produktu smakas, līdz ar to visvairāk sūdzības ir saņemtas no 
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A rejsalas.

Atslēgas vārdi: smakas vienības, gāzu analīze.

Ievads

Ņemot vērā, ka smaku pētījumiem tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība, ne tikai 
Latvijā (Kāla et al. 2015), bet arī citviet pasaulē (Bokowa ; Brattoli et al 2011;

Dravnieks 2012; Sironia 2014; Zarra 2012), kas norāda uz problēmas aktualizāciju un 
pētījumu nepieciešamību, lai būtu vieglāk apzināt smakas emisijas avotu, veikt efektīvāku 
kontroli un ātrākā laikā novērst radītos smakas traucējumus, tad kopš 2016. ada tiek

veikti smaku koncentrācijas un gaisa piesārņojošo vielu analīze Rīgas administratīvajā 
teritorijā. Pētījumos tika izvirzīts galvenais mērķis noteikt vai Rīgā ārpus uzņēmumu 
saimnieciskās darbības teritorijas ir iespējama traucējoša smaka, kā arī identificēt 
traucējošās vielas klātbūti un sma u emisijas avot

Lielākoties smaku uztvere katram cilvēkam ir subjektīva, tā ir atkarīga arī no 
smakas cēloņa, biežuma, intensitātes, ilguma, hedoniskā toņa (pretīguma) un vietas 
rakstura gadā tika izdoti Ministru Kabineta noteikumi Nr Noteikumi 

par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā 
ierobežo šo smaku izplatīšanos”, kas nosaka, ka smakas uztveres slieksnis ir tāda 
smakojošas vielas koncentrācija, ja vismaz puse smakas vērtētāju grupas dalībnieku 
apstiprina smakas esību, un tā ir 1 E/m , savukārt traucējoša smaka ir tāda smaka, kas 
rada negatīvu iedarbību uz cilvēka labsajūtu. 

Aizvien vairāk smaku vienību noteikšanai, kā arī gaisā esošo piesārņojošo vielu 
koncentrācijas identificēšanai, tiek izmantotas aizvien modernākas tehnoloģijas. Smaku 
noteikšanai izstrādāti, piemēram, elektroķīmisko, metāla oksīdu un fotojonizācijas 
detektori jeb „elektroniskie deguni”, ar kuriem ir iespējams nepārtraukti veikt smakas

koncentrācijas indikatīvus mērījumus, tāpat ir aprīkoti speciāli tam paredzēti droni, kā 
arī izveidoti smakas sensori, tomēr visas pieminētās smaku mērījumu iekārtas ir 
indikatīvas. Latvijā akreditētas laboratorijas izmanto lauka olfaktometru (Latvijas

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 2018), ar kura palīdzību speciālos maisos 
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tiek ievākts smakas paraugs tieši no emisijas avota, pēc tam laboratorijā ne mazāk kā 
četru ekspertu komanda, nosaka patieso smakas līmeni, kā rezultātā ar datorprogrammas 

palīdzību ir iespējams veikt smaku izkliedes aprēķinus konkrētā teritorijā. Līdzīgi kā to 
dara akreditētas laboratorijas, kopš 2016. gada lauka apstākļos tika noteiktas smaku 
vienības Rīgas mikrorajonos, kā arī tika identificētas piesārņojošās vielas. 

Materiāli un metodes 

Lai veiktu smakas koncentrācijas un gaisā esošo piesārņojošo vielu analīzi, tika 
pielietotas gan tiešās, gan netiešās pētījumu metodes.  

Netiešās pētījumu metodes ietvēra no Valsts vides dienesta un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iegūto datu (iedzīvotāju sūdzību) apstrādi un 
analīzi, kartogrāfisko materiāla analīzi, gaisa piesārņojošo vietu un objektu 
identificēšanu (analizējot uzņēmumiem izsniegtās atļaujas A un B kategorijas 

piesārņojošām darbībām) un smaku emisijas limitu projektu analīzi.  
Tiešās pētījumu metodes ietvēra smakas koncentrācijas noteikšanu ar Scentroid 

SM100 lauka olfaktometru, gaisā esošo gaistošo vielu klātbūtes un koncentrācijas 
noteikšanu ar Gasmet DX-4030 gāzu analizatoru, kā arī mērījumu vietu koordinātu 
noteikšanu ar GPS TRIMBLE JUNO SB. 

Scentroid SM100 lauka olfaktometrs 

Scentroid SM100 lauka oflaktometrs (1. attēls) ir piemērots smakas koncentrācijas 
mērījumu veikšanai no tiešiem emisijas avotiem un smakas fona līmeņa mērījumiem (ne 
tiešajā emisijas avotā), kā arī ar to ir iespējams ievākt smakas paraugu un tālāk veikt 
analīzi laboratorijas apstākļos (Scentroid Model 110C 2012). Aprīkotajā lauka 
oflaktometrā darbības princips balstās uz smakas parauga atšķaidīšanu (līdz smakas 
vērtētājs sajūt ožas kairinājumu) ar saspiestu neitrālu gāzi no augsta spiediena oglekļa 
šķiedru tvertnes, respektīvi smakas paraugs tiek iesūkts izmantojot vakuumu, ko ģenerē 
saspiesta atšķaidīta gaisa plūsma. Tīrā gaisa atšķaidīšanas diapazons līdz parauga gaisa 
līmenim tiek regulēts ar Scentroid patentēto plūsmas regulatora vārstu. Scentroid SM100 
lauka oflaktometra paneļa sarakstā var izvēlēties 15 diskrētus atšķaidīšanas līmeņus, 
minimālais atšķaidījums ir 2 smakas vienības, maksimālais 30000, respektīvi ar Scentroid 
SM100 lauka oflaktometru ir iespējams noteikt smakas koncentrāciju no 2  līdz 
30000 smakas vienībām (OUE/m3) (Scentroid Model 110C 2013).  

Līdz šim citviet veiktie pētījumi (Bokowa 2012) norāda, ka ar Scentroid SM100 
lauka oflaktometru lauka apstākļos un stacionārā laboratorijā rezultātu sakrišana ir 
apmierinoša gan punktveida, gan arī difūziem emisijas avotiem. 

Gasmet DX-4030 gāzu analizators 

Ar portatīvo gāzu analizatoru Gasmet DX-4030 ir iespējams noteikt gaisa 
temperatūru, gaisa mitrumu un 23 neorganiskās un organiskās gāzes, piemēram, oglekļa 
monoksīdu, oglekļa dioksīdu, metānu, benzolu, skābes, aldehīdus un citu gaistošu vielu 
tvaikus (DX-4030 FTIR Gas Analyser Instruction and Operating Manual 2009). 
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Gaisa paraugs tiek iesūkts ar zondes palīdzību, kurā ir iebūvēts daļiņu filtrs, līdz 
ar to nav nepieciešama paraugu sagatavošana un iepriekšēja ievākšana. Calcmet-Lite 

programmatūra, kura darbojas uz Windows Mobile platformas, tiek izmantota, lai 
kontrolētu Gasmet DX-4030 gāzu analizatora darbību. Datu pārraidīšana no Gasmet 
DX-4030 gāzu analizatora uz Calcmet-Lite programmatūru tiek nodrošināta ar 

Bluetooth palīdzību (DX-4030 FTIR Gas Analyser Instruction and Operating Manual, 

2009). Ar Gasmet DX-4030 gāzu analizatoru var brīvi pārvietoties un veikt mērījumus 
dažādās vietās (2. attēls), rezultāti tiek atspoguļoti Calcmet-Lite programmatūrā uzreiz 

pēc mērījumiem, tālāk tie tiek saglabāti un transformēti uz datoru. 

  

1.attēls. Lauka mērījumi ar Scentroid 

SM100 lauka olfaktometru 

2.attēls. Lauka mērījumi ar Gasmet 
DX-4030 gāzu analizatoru 

 

Rezultāti un to interpretācija 

Komersantu saimnieciskās darbības tiek iedalītas vairākās kategorijās atkarībā no 
piesārņojošās ietekmes uz vidi, piemēram, A kategorijas piesārņojošas darbības ir 

enerģētika – sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda pārsniedz 
50 megavatus, metālu ražošana un apstrāde, minerālmēslu izstrādājumu ražošana, 
ķīmiskā rūpniecība, celulozes ražošanai no koksnes vai citām šķiedrvielām, notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, atkritumu saimniecība u.c. Latvijā kopumā uz 2017. gada beigām bija 
izsniegtas 102 atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai. B  kategorijas piesārņojošās 
darbības salīdzinot ar A kategorijas darbībām ir ar mazākām jaudām. Latvijā kopumā ir 
2 549 uzņēmumi, kuri veic B kategorijas piesārņojošās darbības. 

Ne visas saimnieciskās darbības rada traucējošas smakas, tas ir atkarīgs no 
darbības veida, tehnoloģiskās specifikācijas un uzņēmumā esošiem emisijas avotiem. 
Rīgas administratīvajā teritorijā ir 8  A kategorijas uzņēmumi un 286  B kategorijas 

uzņēmumi, kuru darbības rezultātā vidē nonāk gaisu piesārņojošās vielas, piemēram, 
putekļi, gaistošie organiskie savienojumi un neorganiskie savienojumi. Vismazāk 
saimnieciskā darbība tiek veikta Centra rajonā, kurā atrodas 3  B kategorijas uzņēmumi, 
kuri gaisā emitē piesārņojošās vielas. Kurzemes priekšpilsētā atrodas 40 uzņēmumi, no 
tiem 2  A kategorijas un 38  B kategorijas uzņēmumi. Latgales priekšpilsētā atrodas 
42 uzņēmumu, attiecīgi 2  A kategorijas un 40  B kategorijas piesārņojošās darbības 
veicēji. Vidzemes priekšpilsētā ir izvietojušies 57  B kategorijas uzņēmumi, savukārt 
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Zemgales priekšpilsētā 52 B ate orijas un A kate orijas uzņēmumi. Ziemeļu 
priekšpilsētā salīdzinot ar citām priekšpilsētām ir izvietojies vislielākais skaits 
uzņēmumu, kuri gaisā emitē piesārņojošās vielas, respektīvi, 100 uzņēmumi, no kuriem 

ir B kategorijas piesārņojošās darbības veicēji un 2 A kategorijas piesārņojošās 
darbības veicēji.

Analizējot A un B kategorijas uzņēmumu izstrādātos smaku emisiju limitu 
projektus, konstatēts, ka smaku izkliedes modelēšanas rezultāti parāda, ka maksimālā 
smaku koncentrācija no uzņēmumiem nav nozīmīga, t.i., no 0,0011 līdz 3,58 E/m

kas atbilst MK 4. noteikumos Nr 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības 
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku 
izplatīšanos” 8. punktā noteiktajam smakas mērķlielumam, kuru nosaka stundas 

periodam, un tas ir 5 smaku vienības (ouE/m ).

Veicot valsts institūcijās (Valsts vides dienestā un Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestā) saņemto iedzīvotāju sūdzību analīzi par traucējošām smakām, tika 
konstatēts, ka traucējošu smaku problēmā Latvijā un Rīgā ir ļoti aktuāla, respektīvi, 
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 2012. gadā ir saņēmis 94 iedzīvotāju 
sūdzības par smakām un iespējamu ķīmisko vielu noplūdi, 2013. gadā ir saņēmis 

izsaukumus gadā līdzīgi 35 izsaukumus gadā Valsts 
vides dienests kopumā Latvijā ir saņēmis 1087 iedzīvotāju telefoniskas sūdzības par 
traucējošām un nepatīkamām smakām, no tām sūdzības ir saņemtas Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, 2017. gadā iedzīvotāju sūdzību skaits salīdzinot ar citiem 
adiem ir pieaudzis.

Veicot iedzīvotāju sniegto sūdzību analīzi par traucējošām smakām 24 stundu 

intervālā, tika noskaidrots, ka procentuāli vislielākais sūdzību skaits ir saņemts laika 
posmā no plkst. 16:00 līdz 24:00, tas nozīmē, ka iedzīvotāji lielākoties izjūt traucējošas 
smakas tieši pie savām dzīvesvietām.

Analizējot saņemtās iedzīvotāju sūdzības par traucējošām smakām mēnešu
intervālā, var secināt, ka 2012. gadā izteikti vasaras mēnešos bija saņemts visvairāk 
sūdzību, savukārt 2013., 2014. un 2015. gadā mēnešu intervālā nav vērojamas krasas 
atšķirības, kas norāda uz to, ka traucējošu smaku gadījumi ir vienlīdz daudz visos 
ga alaikos.

Gadā Valsts vides dienests saņem vidēji ap 500 iedzīvotāju telefoniskām sūdzībām 
par smakas traucējumiem Rīgas pilsētā. Vislielākais iedzīvotāju skaits (62%) ir ziņojis par 
gāzes un naftas produktu smaku izplatību dzīvojamo māju apvidos. Visvairāk sūdzības 
saņemtas no Sarkandaugavas, Kundziņsalas, Mangaļsalas, Mīlgrāvja, Vecmīlgrāvja un 
Pētersalas-An rejsalas Salīdzinoši liels īpatsvars sūdzību ir par dūmu smakām un 
kanalizācijas smakām. Dūmu smakām ir raksturīga sezonalitāte sūdzības, galvenokārt

tiek saņemtas apkures sezonā. Nepatīkamu kanalizācijas smaku cēlonis ir nepietiekoši 
apkalpotas attīrīšanas iekārtas vai arī individuālo māju izsmeļamo aku pārplūdes gadījumi 

netiek sekots līdzi izsmeļamo aku piepildīšanās līmenim.
Salīdzinoši mazāk ir saņemtas sūdzības par krāsu un laku smaku. Ķīmisku vielu 

un laku (bieži arī līmes) smaku emisiju avoti ir uzņēmumu saimnieciskā darbība, 
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Gaisa paraugs tiek iesūkts ar zondes palīdzību, kurā ir iebūvēts daļiņu filtrs, līdz 
ar to nav nepieciešama paraugu sagatavošana un iepriekšēja ievākšana. Calcmet-Lite

programmatūra, kura darbojas uz Windows Mobile platformas, tiek izmantota, lai 
kontrolētu Gasmet DX-4030 gāzu analizatora darbību. Datu pārraidīšana no Gasmet 
DX-4030 gāzu analizatora uz Calcmet-Lite programmatūru tiek nodrošināta ar

Bluetooth palīdzību (DX-4030 FTIR Gas Anal ser Instructi a Operati  Manual,

2009). Ar Gasmet DX-4030 gāzu analizatoru var brīvi pārvietoties un veikt mērījumus 
dažādās vietās (2. attēls), rezultāti tiek atspoguļoti Calcmet-Lite programmatūrā uzreiz
pēc mērījumiem, tālāk tie tiek saglabāti un transformēti uz datoru.

1.attēls. Lauka mērījumi ar Scentroid 

SM  lauk lf kt metru

2.attēls. Lauka mērījumi ar Gasmet 
DX-4030 gāzu analizatoru

Rezultāti un to interpretācija
Komersantu saimnieciskās darbības tiek iedalītas vairākās kategorijās atkarībā no 

piesārņojošās ietekmes uz vidi, piemēram, A kategorijas piesārņojošas darbības ir 

enerģētika sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda pārsniedz 
megavatus, metālu ražošana un apstrāde, minerālmēslu izstrādājumu ražošana, 

ķīmiskā rūpniecība, celulozes ražošanai no koksnes vai citām šķiedrvielām, notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, atkritumu saimniecība u.c. Latvijā kopumā uz 2017. gada beigām bija 
izs ie tas atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai. B kategorijas piesārņojošās 
darbības salīdzinot ar A kategorijas darbībām ir ar mazākām jaudām. Latvijā kopumā ir 

uzņēmumi, kuri veic B kategorijas piesārņojošās darbības.
Ne visas saimnieciskās darbības rada traucējošas smakas, tas ir atkarīgs no 

darbības veida, tehnoloģiskās specifikācijas un uzņēmumā esošiem emisijas avotiem. 
Rīgas administratīvajā teritorijā ir 8 A kategorijas uzņēmumi un 286 B kate orijas

uzņēmumi, kuru darbības rezultātā vidē nonāk gaisu piesārņojošās vielas, piemēram, 
putekļi, gaistošie organiskie savienojumi un neorganiskie savienojumi. Vismazāk 
saimnieciskā darbība tiek veikta Centra rajonā, kurā atrodas 3 B kategorijas uzņēmumi, 
kuri gaisā emitē piesārņojošās vielas. Kurzemes priekšpilsētā atrodas 40 uzņēmumi, no 
tiem 2 A kate orijas B kategorijas uzņēmumi. Latgales priekšpilsētā atrodas 

uzņēmumu, attiecīgi 2 A kate orijas B kategorijas piesārņojošās darbības 
veicēji. Vidzemes priekšpilsētā ir izvietojušies 57 B kategorijas uzņēmumi, savukārt 
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Zemgales priekšpilsētā 52  B kategorijas un 2  A kategorijas uzņēmumi. Ziemeļu 
priekšpilsētā salīdzinot ar citām priekšpilsētām ir izvietojies vislielākais skaits 
uzņēmumu, kuri gaisā emitē piesārņojošās vielas, respektīvi, 100 uzņēmumi, no kuriem 
98  ir B kategorijas piesārņojošās darbības veicēji un 2  A kategorijas piesārņojošās 
darbības veicēji. 

Analizējot A  un B kategorijas uzņēmumu izstrādātos smaku emisiju limitu 
projektus, konstatēts, ka smaku izkliedes modelēšanas rezultāti parāda, ka maksimālā 
smaku koncentrācija no uzņēmumiem nav nozīmīga, t.i., no 0,0011  līdz 3,58 ouE/m3, 

kas atbilst MK 25.11.2014. noteikumos Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības 
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku 
izplatīšanos” 8. punktā noteiktajam smakas mērķlielumam, kuru nosaka stundas 

periodam, un tas ir 5 smaku vienības (ouE/m3). 

Veicot valsts institūcijās (Valsts vides dienestā un Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestā) saņemto iedzīvotāju sūdzību analīzi par traucējošām smakām, tika 
konstatēts, ka traucējošu smaku problēmā Latvijā un Rīgā ir ļoti aktuāla, respektīvi, 
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 2012. gadā ir saņēmis 94 iedzīvotāju 
sūdzības par smakām un iespējamu ķīmisko vielu noplūdi, 2013. gadā ir saņēmis 
50 izsaukumus, 2014.  un 2015. gadā līdzīgi 35  un 34 izsaukumus. 2016. gadā Valsts 
vides dienests kopumā Latvijā ir saņēmis 1087 iedzīvotāju telefoniskas sūdzības par 
traucējošām un nepatīkamām smakām, no tām 384 sūdzības ir saņemtas Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, 2017. gadā iedzīvotāju sūdzību skaits salīdzinot ar citiem 
gadiem ir pieaudzis. 

Veicot iedzīvotāju sniegto sūdzību analīzi par traucējošām smakām 24 stundu 

intervālā, tika noskaidrots, ka procentuāli vislielākais sūdzību skaits ir saņemts laika 
posmā no plkst. 16:00 līdz 24:00, tas nozīmē, ka iedzīvotāji lielākoties izjūt traucējošas 
smakas tieši pie savām dzīvesvietām. 

Analizējot saņemtās iedzīvotāju sūdzības par traucējošām smakām mēnešu 

intervālā, var secināt, ka 2012. gadā izteikti vasaras mēnešos bija saņemts visvairāk 
sūdzību, savukārt 2013., 2014. un 2015. gadā mēnešu intervālā nav vērojamas krasas 
atšķirības, kas norāda uz to, ka traucējošu smaku gadījumi ir vienlīdz daudz visos 
gadalaikos. 

Gadā Valsts vides dienests saņem vidēji ap 500 iedzīvotāju telefoniskām sūdzībām 
par smakas traucējumiem Rīgas pilsētā. Vislielākais iedzīvotāju skaits (62%) ir ziņojis par 
gāzes un naftas produktu smaku izplatību dzīvojamo māju apvidos. Visvairāk sūdzības 
saņemtas no Sarkandaugavas, Kundziņsalas, Mangaļsalas, Mīlgrāvja, Vecmīlgrāvja un 
Pētersalas-Andrejsalas. Salīdzinoši liels īpatsvars sūdzību ir par dūmu smakām un 
kanalizācijas smakām. Dūmu smakām ir raksturīga sezonalitāte – sūdzības, galvenokārt, 

tiek saņemtas apkures sezonā. Nepatīkamu kanalizācijas smaku cēlonis ir nepietiekoši 
apkalpotas attīrīšanas iekārtas vai arī individuālo māju izsmeļamo aku pārplūdes gadījumi 
– netiek sekots līdzi izsmeļamo aku piepildīšanās līmenim. 

Salīdzinoši mazāk ir saņemtas sūdzības par krāsu un laku smaku. Ķīmisku vielu 
un laku (bieži arī līmes) smaku emisiju avoti ir uzņēmumu saimnieciskā darbība, 
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piemēram, dažādas ražotnes, koksnes impregnēšanas uzņēmumi, autoservisi u.c. Tāpat 
bieži iedzīvotāji norāda uz ķīmisku smaku, kad gaisā ir jūtama naftas produktu smaka.  

Iedzīvotāji ir snieguši ziņas arī par atkritumu, kafejnīcas un ātro ieskrietuvju 
gatavoti ēdienu smakām, gumijas smakām, ielu remontdarbu laikā radītām smakas, kā 
arī plastmasas smaku un metālapstrādes procesā radītajiem smakas traucējumiem. 

Pētījuma ietvaros, Rīgas mikrorajonos, kuros iedzīvotāji visvairāk ir ziņojuši par 
traucējošām smakām ar Scentroid SM100 lauka olfaktometru un Gasmet DX-4030 gāzu 
analizatoru tika veikti smaku koncentrācijas un gaisā esošo vielu pētījumi. Pētījumu 
laikā tika konstatētas dūmu, koksnes, kanalizācijas un naftas produktu smakas. Smaku 
koncentrācijas pētījumi bija no 2-7 smaku vienībām (ouE/m3), respektīvi teritorijas 
apsekošanas gaitā Sarkandaugavā un Kundziņsalā tika konstatētas traucējošas naftas 
produktu smakas no 6-7 smaku vienībām (ouE/m3). 

Veicot gaisā esošo vielu mērījumus ar Gasmet DX-4030 gāzu analizatoru 
Sarkandaugavā tika fiksēta salīdzinoši augsta oglekļa dioksīda koncentrācija, attiecīgi, 
no 462  līdz 690 ppm.  

 
3. attēls. Gaisa piesārņojošo vielu koncentrācijas salīdzinājums Tvaika un Ezera ielas 

apvidū, Rīgā 

Savstarpēji salīdzinot 29.01.2017., 21.04.2017. un 25.08.2017. mērījumu 
rezultātus (3. attēls), kuri veikti tajos pašos mikrorajonos, jāsecina, ka gaisu 
piesārņojošo vielu koncentrācijas būtiski neatšķiras, lai gan 29.01.2017. veiktajos 
pētījumos smaku koncentrācija bija zem 2 smaku vienībām, savukārt, 21.04.2017. 
smaku koncentrācija mērījumu vietā Ezera ielā 20, Rīgā bija 6 smaku vienības (ouE/m3). 

Tas ir izskaidrojams ar to, ka smaku intensitāte mainās ļoti strauji atkarībā no vēja 
virziena un ātruma. Veiktie mērījumi ir veikti tuvu naftas produktu termināļiem, līdz ar 
to tika fiksētas sekojošas vielas: benzols, tolulols, metāns, nitrometāns, kā arī oglekļa 
dioksīds, slāpekļa oksīdi, hloroforms u.c. 
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Secinājumi
Līdz šim veiktie pētījumi ļauj secināt, ka uzņēmumi, darbojoties atbilstoši A

B kategorijas atļaujās izvirzīto nosacījumu prasībām, nerada traucējošas smakas, 
respektīvi, to emisija nesasniedz 4 smaku vienības ( E/m ). Tomēr ņemot vērā, ka 
pētījumu ietvaros tika konstatētas arī smaku vienībām ( E/m ), tad var secināt, ka 
traucējošas smakas rodas vairāku uzņēmumu darbības rezultātā, t.i., vienu teritoriju 
ietekmē vairāku uzņēmumu darbība. Iedzīvotāji smakas izjūt vienlīdz daudz mēnešu 
griezumā, savukārt 24 stundu intervālā smakas visbiezāk novērotas vakara stundās, t.i., 
nozīmē, ka smaku ietekme ir pie iedzīvotāju dzīvesvietām. Tika identificēts, ka 
visvairāk smaku emisiju skartie apvidi ir Rīgas brīvostas piegulošajās teritorijās.

Salīdzinot gaisu piesārņojošo vielu koncentrācijas pētījumus ar smaku 
pētījumiem, jāsecina, ka smaku intensitāti ne vienmēr var raksturot ar 2 iespējamu 
vielu identificēšanu, tāpat ļoti būtiski rezultātu ieguvei ir arī meteoroloģiskie apstākļi. 
Ir nepieciešams veikt papildus smaku koncentrācijas un gaisā esošo vielu koncentrācijas 
pētījumus, lai varētu raksturot gaisa kvalitāti, smaku biežumu, intensitāti un veidu Rīgas 
administratīvajā teritorijā.

Pateicības
Autors izsaka lielu pateicību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam par 

datu sniegšanu, kā arī Valsts vides dienestam par informācijas sniegšanu un tehniskā 
aprīkojuma nodrošināšanu.
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piemēram, dažādas ražotnes, koksnes impregnēšanas uzņēmumi, autoservisi u.c. Tāpat 
bieži iedzīvotāji norāda uz ķīmisku smaku, kad gaisā ir jūtama naftas produktu smaka. 

Iedzīvotāji ir snieguši ziņas arī par atkritumu, kafejnīcas un ātro ieskrietuvju 
gatavoti ēdienu smakām, gumijas smakām, ielu remontdarbu laikā radītām smakas, kā 
arī plastmasas smaku un metālapstrādes procesā radītajiem smakas traucējumiem.

Pētījuma ietvaros, Rīgas mikrorajonos, kuros iedzīvotāji visvairāk ir ziņojuši par 
traucējošām smakām ar Scentroid SM100 lauka olfaktometru Gasmet DX-4030 gāzu 
analizatoru tika veikti smaku koncentrācijas un gaisā esošo vielu pētījumi. Pētījumu 
laikā tika konstatētas dūmu, koksnes, kanalizācijas un naftas produktu smakas. Smaku 
koncentrācijas pētījumi bija no 2- smaku vienībām ( E/m ), respektīvi teritorijas 
apsekošanas gaitā Sarkandaugavā un Kundziņsalā tika konstatētas traucējošas naftas 
produktu smakas no 6- smaku vienībām ( E/m ).

Veicot gaisā esošo vielu mērījumus ar Gasmet DX-4030 gāzu analizatoru 
Sarkandaugavā tika fiksēta salīdzinoši augsta oglekļa dioksīda koncentrācija, attiecīgi, 

līdz 690 ppm. 

attēls. Gaisa piesārņojošo vielu koncentrācijas salīdzinājums Tv ik  un Ezer  ielas

pvidū, Rīgā

Savstarpēji salīdzinot 29.01.2017., 21.04.2017. un 25.08.2017. mērījumu 
rezultātus (3. attēls), kuri veikti tajos pašos mikrorajonos, jāsecina, ka gaisu 
piesārņojošo vielu koncentrācijas būtiski neatšķiras, lai gan 29.01.2017. veiktajos 
pētījumos smaku koncentrācija bija zem 2 smaku vienībām, savukārt, 21.04.2017. 
smaku konce trācija mērījumu vietā Ezera ielā 20, Rīgā bija 6 smaku vienības ( E/m )

Tas ir izskaidrojams ar to, ka smaku intensitāte mainās ļoti strauji atkarībā no vēja 
virziena un ātruma. Veiktie mērījumi ir veikti tuvu naftas produktu termināļiem, līdz ar 
to tika fiksētas sekojošas vielas: benzols, tolulols, metāns, nitrometāns, kā arī oglekļa 
dioksīds, slāpekļa oksīdi, hloroforms u.c.
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Secinājumi 
Līdz šim veiktie pētījumi ļauj secināt, ka uzņēmumi, darbojoties atbilstoši A  un 

B kategorijas atļaujās izvirzīto nosacījumu prasībām, nerada traucējošas smakas, 
respektīvi, to emisija nesasniedz 4 smaku vienības (ouE/m3). Tomēr ņemot vērā, ka 
pētījumu ietvaros tika konstatētas arī 6–7 smaku vienībām (ouE/m3), tad var secināt, ka 
traucējošas smakas rodas vairāku uzņēmumu darbības rezultātā, t.i., vienu teritoriju 
ietekmē vairāku uzņēmumu darbība. Iedzīvotāji smakas izjūt vienlīdz daudz mēnešu 
griezumā, savukārt 24 stundu intervālā smakas visbiezāk novērotas vakara stundās, t.i., 
nozīmē, ka smaku ietekme ir pie iedzīvotāju dzīvesvietām. Tika identificēts, ka 
visvairāk smaku emisiju skartie apvidi ir Rīgas brīvostas piegulošajās teritorijās. 

Salīdzinot gaisu piesārņojošo vielu koncentrācijas pētījumus ar smaku 
pētījumiem, jāsecina, ka smaku intensitāti ne vienmēr var raksturot ar 23 iespējamu 
vielu identificēšanu, tāpat ļoti būtiski rezultātu ieguvei ir arī meteoroloģiskie apstākļi. 
Ir nepieciešams veikt papildus smaku koncentrācijas un gaisā esošo vielu koncentrācijas 
pētījumus, lai varētu raksturot gaisa kvalitāti, smaku biežumu, intensitāti un veidu Rīgas 
administratīvajā teritorijā. 

Pateicības 

Autors izsaka lielu pateicību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam par 
datu sniegšanu, kā arī Valsts vides dienestam par informācijas sniegšanu un tehniskā 
aprīkojuma nodrošināšanu. 
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Summary 

The best odour indicator still is a human nose, thus, within the framework of the studies, the 

analysis of odours in Riga and complaints received by the State Environmental Service and the State Fire 

and Rescue Service the objects (companies) performing polluting activities resulting in odour emission 

were identified, an analysis of the odour emission limit projects developed by the companies was carried 

out, sites where odour nuisance emission is possible were identified and inspected, the odour 

concentration and air pollutants were determined. 

Most of all, inhabitants of Riga perceive oil product odours, thus the largest number of complaints 

was received from Sarkandaugava, Kundzinsala, Mangalsala, Milgravis, Vecmilgravis and Petersala-

Andrejsala. 

LATVIJA PASAULES VALSTU RANGĀ PĒC IEDZĪVOTĀJU 
DZĪVES LĪMEŅA 20.GS. 30. GADOS UN MŪSDIENĀS 

Jānis Turlajs 

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, e-pasts: janis.turlajs@kartes.lv 

Anotācija. Rakstā autors iepazīstina ar galvenajiem sava pētījuma rezultātiem – cik augstu labklājības 
līmeni salīdzinājumā ar citām pasaules zemēm Latvijas valsts kopš tās izveidošanas spējusi nodrošināt 
iedzīvotājiem, par atskaites punktiem izvēloties 2. pasaules kara priekšvakaru, kas sakrīt ar Latvijas 
pirmās brīvvalsts beigu sākumu, un mūsdienas. Tāpat rakstā skaidrots, cik pamatoti uz citu pasaules valstu 

fona ir okupācijas gados un vēlāk tautā izplatītie mīti par “labajiem ulmaņlaikiem” un Kremļa 
propagandas pēdējā laikā tiražētie mīti par Latviju kā “neizdevušos valsti”. Secinājumu daļā konstatēts, 
ka no 181 analizētās pasaules ekonomikas, kas mūsdienās aptver 99,94% pasaules iedzīvotāju, Latvija 
pēc Tautas attīstības indeksa ierindojas 45. vietā, kas ir par 27 vietām zemāk nekā 1938. gadā. Lai gan 
salīdzinājumā ar rangā zemāk esošajām valstīm, kurās dzīvo 86% pasaules iedzīvotāju, šajā laika periodā 
dzīves līmenis Latvijā cēlies pat nedaudz straujāk, kliedējot mītu par Latviju kā “neizdevušos valsti”. 
Vienlaikus 1938. gada situācijas salīdzinošā analīze ļauj uzskatīt, ka mītam par “labajiem ulmaņlaikiem” 
ir bijis reāls pamats, pat neraugoties uz to, ka no mūsdienu perspektīvas iedzīvotāju dzīves apstākļi 20. gs. 

30. gadu Latvijā bija ievērojami smagāki.  
Atslēgas vārdi: dzīves līmenis Latvijā, attīstības līmenis Latvijā, Latvija pasaules valstu rangā, “labie 
ulmaņlaiki”. 

Svinot Latvijas simtgadi, svarīgi apzināties, cik augstu labklājības līmeni 
salīdzinājumā ar citām pasaules zemēm Latvijas valsts šajā laikā spējusi nodrošināt 
saviem iedzīvotājiem. Ņemot vērā to, ka vismaz pusi laika kopš neatkarības 
pasludināšanas Latvijas iedzīvotājiem nācies pavadīt svešu varu okupācijas apstākļos, 
objektīvāku ainu varam iegūt, šo salīdzinājumu veikšanā par atskaites punktiem 
izvēloties 2. pasaules kara priekšvakaru, kas sakrīt ar Latvijas pirmās brīvvalsts beigu 
sākumu, un mūsdienas. Šāds salīdzinājums ir vērtīgs arī tāpēc, lai, izmantojot mūsdienās 
pieejamo informāciju, paraudzītos, cik pamatoti uz citu pasaules valstu fona ir 
okupācijas gados un vēlāk tautā izplatītie mīti par “labajiem ulmaņlaikiem” un Kremļa 
propagandas pēdējā laikā tiražētie mīti par Latviju kā “neizdevušos valsti”.  

Ierobežotā apjoma dēļ šajā rakstā tiks sniegtas tikai galvenās atziņas par ievadā 
izvirzītajiem jautājumiem, ko autors guvis, analizējot dažāda veida informāciju par 
pasaules valstīm un teritorijām. 
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Pieej

Lai noteiktu Latvijas vietu pasaules valstu un valdījumu rangā, vispirms ir svarīgi 
definēt, kas konkrētajā analīzē tiek traktēts ar jēdzienu “valsts vai valdījums”. Piemēram, 
CIP gadagrāmatā (T e World Fact 2017) minēts, ka pasaulē ir 195 valstis

valdījumi, tātad kopā 267, tām savstarpēji nepārklājoties jeb neietverot citai citu, kaut 
statusa interpretācija to bieži pieļautu. Iedzīvotāju skaita un platības ziņā mazākajā valstī 
Vatikānā ir ap 1000 iedzīvotāju, bet iedzīvotāju skaita un ekonomikas apjoma ziņā 
lielākajā valdījumā Honkongā (oficiālais statuss Ķīnas Tautas Republikas īpašs 
administratīvais reģions) miljons iedzīvotāju. Šis piemērs rāda, ka, salīdzinot savā 
starpā tikai de i re eat arīgās valstis, mēs nevaram gūt objektīvu priekšstatu par 
konkrētās valsts ieņemto vietu pasaules ekonomiku rangā.

Vēl jāņem vērā apstāklis, ka trešdaļā valstu un valdījumu pēc autora aprēķiniem 
dzīvo tikai 0,06% pasaules iedzīvotāju (valstis un teritorijas ar mazāk nekā 

tūkstošiem iedzīvotāju). Plaši izplatītā prakse dažādos pētījumos valstu un 
valdījumu ranžējumā iekļaut nekritiski atlasītās mikroteritorijas, neiekļaujot daudzkārt 
nozīmīgākas teritorijas, par kurām pirmavotos informācija grūtāk atrodama, noved pie 

maldinoša priekšstata radīšanas par lietu patieso būtību. Politisku apsvērumu dēļ pat ļoti 
autoritatīvi avoti (ANO, Pasaules banka) mēdz nepublicēt informāciju par tādiem 
“neērtiem” politiskajiem veidojumiem kā Taivāna (Ķīnas Republika), pat nerau ties

uz to, ka gadā pēc Starptautiskā valūtas fonda aplēsēm tā bija 22. lielākā pasaules 
ekonomika. Uz šāda fona pasaules politiskās kartes “pelēko zonu” jeb pašpasludināto 
valstu statistikas rādītāju trūkums vairākumā respektablāko informācijas avotu jau šķiet 
pašsaprotams, pat neraugoties uz to, ka pēc autora aprēķiniem tajās dzīvo vairāk nekā 8 
miljoni iedzīvotāju, kas divkārt pārsniedz trešdaļas (82) pasaules valstu un valdījumu 
iedzīvotāju kopskaitu. 

Ņemot vērā to, ka izvirzītais uzdevums bija noskaidrot, kāds bija un ir Latvijas 
attīstības līmenis salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm un valdījumiem, tās vai citas 
teritorijas statuss no starptautisko tiesību viedokļa šajā gadījumā tika uzskatīts par 
otršķirīgu jautājumu. Lai izvairītos no pārmērīga mikroteritoriju un mikroekonomiku 
skaita analizējamo valstu un valdījumu rangā, pētījumā analizētas tikai tās atsevišķi 
funkcionējošās ekonomikas, kas aptver vismaz 300 tūkstošus iedzīvotāju 

gadā (1938.g. šāds slieksnis nav ņemts vērā). Nosakot šādu iedzīvotāju skaita 
slieksni, par trešdaļu samazinājās analizējamo valstu un valdījumu skaits, tik un tā 
aptverot 99,94% pasaules iedzīvotāju (autora aprēķini). 

gada sākumā pasaulē bija 181 šāda valsts vai valdījums, ko turpmāk 
tekstā ērtības labad vienkāršoti dēvēsim par valstīm. To vidū nav ietverta, piemēram, 
Rietumsahāra, kas jau vairākus desmitus gadu ir integrēta Marokas ekonomikā, taču 
turpina būt starptautisko tiesību subjekts. Tāpat nav iekļauti iedzīvotāju skaita ziņā 
atbilstošie kontinentālajā Francijā integrētie aizjūras reģioni Martini a, G adel pa

Reinjona, bet ir iekļauta, piemēram, Palestīnas autonomija, Puertoriko un Ziemeļkipra.
Otrs izaicinājums, kam bija jārod risinājums pētījuma gaitā kā, ņemot vērā 

grandiozās pārmaiņas pasaules politiskajā kartē, uzskatāmi salīdzināt 20.gs. 30. a
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