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                                                                   Ievads 

Autors šo tēmu izvēlējās jo gribēja uzzināt kā gaiss visvairāk tiek piesārņots jo 

piesārņojums ir ķīmisks un fizisks vai kas izmaina atmosfēras dabiskās īpašības. 

Piesārņojumam ir gan dabiski cēloņi (dabiski radušies mežu ugunsgrēki, vulkānu 

izvirdumi) gan arī antropogēni cēloņi (rūpniecības, lauksaimniecības un satiksmes 

radītais piesārņojums) Autors veiks teorijas izklāstu. 

Darba mērķis: 

Pētīt no kā rodas gaisa piesārņojums 

Darba uzdevumi: 

1.Pētīt kā ir iespējams samazināt gaisa piesārņojumu 

2.Pētīt gaisa piesārņojuma veidus 

3.Pētīt kas piesārņo gaisu 

 

  



 

1.Gaisa piesārņojuma vēsture 

 

Iespējams, ka cilvēki pirmo reizi saskārās ar gaisa piesārņojuma bīstamību, kad sāka 

kurināt ugunskurus slikti ventilētās alās. Lauksaimnieciskās revolūcijas laikā, gaisa 

piesārņojums, ko radīja koksnes un vēlāk arī akmeņogļu dedzināšana. 

1) Automašīnu ieviešana pasliktināja gaisa kvalitāti, pievienojot tam jaunas vielas, 

piemēram, svina savienojumus, kas radās izmantojot etilēto benzīnu, 

2) Parādījās jauns smoga veids – fotoķīmiskais smogs. 
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1.2.Gaisa piesārņojuma avoti 

 

Ir dažādi gaisa piesārņojuma avoti — gan antropogēni, gan dabiskas izcelsmes: 

 fosilā kurināmā dedzināšana elektroenerģijas ražošanā, transporta nozarē, 

rūpniecībā un mājsaimniecībās, 

 rūpnieciskie procesi un šķīdinātāju izmantošana, piemēram, ķīmijas un minerālu 

rūpniecībā, 

 lauksaimniecība, 

 ūdens attīrīšana, 

 vulkāniskie izvirdumi, vēja pūsti putekļi, jūras sāls šļakatas un gaistošu organisko 

savienojumu emisijas no rūpnīcām — tie ir dabisku emisiju avotu piemēri. 
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2.Gaisa piesārņojuma ietekme uz cilvēka veselību 

 

Gan cilvēki, gan dzīvnieki var elpot piesārņotu gaisu, un tas nebūt nenozīmē, ka viņi 

mirs. Tomēr nodzīvot garu un veselīgu mūžu, elpojot piesārņotu gaisu, ir gandrīz 

neiespējami. Gaisa piesārņojums nav saistīts tikai ar kaitīgu iedarbību uz cilvēka 

veselību; tas izraisa arī negatīvas izmaiņas dabā – tiek saskābināts ūdens ezeros un 

upēs, piesārņota augsne, līdz ar to tiek bojāti meži un pārējā ekosistēma. Gaisa 

piesārņojums izraisa skābos lietus, kas nav nekas cits kā gaisa piesārņojums, kas 

nonāk uz zemes lietus veidā. Lielā koncentrācijā skābajos lietos esošās skābes var 

izraisīt apdegumus, nodarīt postījumus dabai, bojāt apģērbu, apavus, ēkas. Gaisa 

piesārņojums ne tikai pazemina redzamību, piešķirot pilsētas gaisam brūnu nokrāsu, 

bet arī kaitīgi iedarbojas uz elpošanas sistēmu un augiem. No gaisa piesārņojuma 

kaitīgās iedarbības visvairāk cieš skuju koki.  
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2.1.Kā rodas gaisa piesārņojums? 

Transports: 

Katru gadu pieaug transporta radītais gaisa piesārņojums. Tas saistīts ar strauji 

augošo automašīnu skaitu. Turklāt liela daļa Latvijā reģistrēto mašīnu ir, vecākas 

par 10 gadiem. Jo jaunāks ir automašīnas modelis, jo mazāks ir kaitīgo izplūdes 

gāzu apjoms tās izmešos. No izplūdes gāzēm gaisā nokļūst tādas kaitīgās vielas, 

kā slāpekļa oksīdi, oglekļa oksīdi, tvana gāze, kvēpi un cietās daļiņas, sēra 

dioksīds, benzols un svins. 

Putekļi: 

Pilsētās galvenais putekļu (kvēpu un cieto daļiņu) avots ir transports. Pilsētu 

iedzīvotāji katru dienu ieelpo un uzkrāj plaušās apmēram 2 gramus putekļu, bet, 

uzturoties ļoti putekļainās vietās - desmitiem reižu vairāk. Ja cilvēks elpo caur 

degunu, 50% putekļu tiek aizturēti augšējos elpceļos, kas vēlāk izdalās klepojot un 

šķaudot. Daudzas kaitīgas gāzes, kas ir gaisa sastāvā, netiek izelpotas, jo ļoti ātri 

izšķīst asinīs un tiek iznēsātas pa organismu. Vissīkākās putekļu daļiņas, kas 

nokļūst plaušās un var izraisīt infekcijas, hroniskas plaušu slimības, alerģiskas 

slimības (piemēram, bronhiālo astmu), pat vēzi. Ja kvēpu un cieto daļiņu 

koncentrācija kļūst augstāka par 10 ug/m³, mirstība palielinās par 0,75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zalajosta.lv/ 

http://www.zalajosta.lv/


 

3.Gaisa piesārņojums telpās 

 

Daudzi cilvēki līdz 90 % laika pavada telpās ― mājās, darbā vai skolā. Gaisa 

kvalitāte telpās tieši ietekmē mūsu veselību. Kas nosaka gaisa kvalitāti telpās? Vai 

gaisu piesārņojošās vielas telpās ir tās pašas, kas ārā? Kā uzlabot gaisa kvalitāti 

telpās? Daudziem var šķist pārsteidzoši tas, ka gaiss pilsētas ielā, kurā ir vidēji 

intensīva satiksme, patiesībā var būt tīrāks nekā mājas viesistabā. Nesen veikti 

pētījumi liecina, ka daži kaitīgi gaisa piesārņotāji telpās var būt augstākā 

koncentrācijā nekā ārā. Kādreiz gaisa piesārņojumam telpās pievērsa daudz mazāk 

uzmanības nekā gaisa piesārņojumam ārā, īpaši piesārņojumam no transporta un 

ražošanas nozaru emisijām. Tomēr pēdējos gados draudi, kurus izraisa gaisa 

piesārņojums telpās, ir kļuvuši skaidrāki. Iedomājieties nesen krāsotu māju, kas 

aprīkota ar jaunām mēbelēm, vai darbavietu, kurā ir izteikta tīrīšanas līdzekļu 

smaka… Gaisa kvalitāte mājās, darbavietās un citās publiskās telpās ir ļoti atšķirīga, 

un tā ir atkarīga no izmantotajiem būvniecības materiāliem, tīrīšanas līdzekļiem, kā 

arī no tā, ko telpā dara un kā to vēdina. Slikta gaisa kvalitāte telpās var būt īpaši 

kaitīga jutīgiem cilvēkiem, piemēram, bērniem, veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar 

sirds un asinsvadu slimībām, kā arī hroniskām elpceļu slimībām, piemēram, astmu. 
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Secinājumi 

 

1.Autors secina, ka gaisa piesārņojums ir kaitīgs veselībai. Slikta gaisa kvalitāte telpās 

var būt īpaši kaitīga jutīgiem cilvēkiem, piemēram, bērniem, veciem cilvēkiem un 

cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām, kā arī hroniskām elpceļu slimībām, 

piemēram, astmu. 

2.Visvairāk gaisu piesārņo transportlīdzekļi piemēram; automašīna, ar kuru, brauc 

katrs pilsētas iedzīvotājs, un arī katru dienu.  

3.Vēl gaisu piesārņo Putekļi jo iedzīvotāji katru dienu ieelpo, un uzkrāj plaušās 

apmēram 2 gramus putekļu. 
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