
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference 
 

 

 

VIDES ZINĀTNE UN IZGLĪTĪBA 

LATVIJĀ UN EIROPĀ 
 

Tēžu krājums 

 

ENVIRONMENTAL SCIENCE 

AND EDUCATION IN LATVIA 

AND EUROPE 
 

Abstract book 

 

 

 

 

Rīga - 2014 

 



 2 

ISBN 978-9934-14-3311-1 

 
 

Tēžu krājumā apkopoti Vides zinātnes un izglītības padomes rīkotās 

konferences „Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā” materiāli. Darbu 

autori ir Latvijas augstāko un profesionālo izglītības iestāžu studenti un 

darbinieki, zinātnisko institūciju pārstāvji un ar vides pautājumu risināšanu 

saistīto nevalstisko organizāciju pārstāvji. Darbu tematika aptver gan ar vides 

izglītības un vides zinātnes nodrošināšanu un organizēšanu saistītus jautājumus, 

gan aktuālos pētījumus vides zinātnes jomā. 

 

Konferenci „Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā” organizē Latvijas 

Vides zinātnes un izglītības padome, Latvijas Vides zinātnes studentu apvienība 

sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu. Konference tiek organizēta ar 

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu projektam „"Vides zinātnes 

balva" konkursa un balvu pasniegšanas ceremonijas un konferences "Vides 

zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā" organizēšana" (līguma nr.1-20/198, 

projekta reģ.nr. 1-08/311/2014). 

 

  
Atbildīgā par izdevumu: I. Muižniece 

 

 

 

© Vides zinātnes un izglītības padome, 2014 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

VIDES ZINĀTNES UN IZGLĪTĪBAS PADOME 

 

 

 

 

 

 

Tēžu krājums 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga - 2014



 4 

 

 
Priekšvārds 

 

Ir pienācis rudens ne tikai ar dzelteni, zaļi un sarkani iekrāsotiem kokiem, 

bet ari ar kārtējo vides aizsardzības speciālistu un sabiedroto diskusiju par 

ilgtspējīgu vides izglītības un zinātnes attīstību. Izrādās, ka katrs no mums dara 

daudz un daži – pat ļoti daudz, lai vides izglītība un zinātne sasniegtu Latvijas 

sabiedrību. 

Ir mums pieredzējuši vides aizsardzības problēmu skaidrotāji 

(pasniedzēji) augstskolās, ir mums jaunie vides zinātnieki, ir mums vides 

skolotāji skolās un ir mums nevalstiskās organizācijas, kuras iegulda milzīgu 

darbu, lai visi kopā mēs varam teikt, ka Latvijas sabiedrība nenoliedzami ir 

orientēta uz vides problēmu aktīvu risināšanu.  

Par to liecina gan konferencē iesniegto tēžu plašais spektrs, gan daudzie 

pieteikumi ikgadējam konkursam „Vides zinātnes balva”. 

Laiks izrunāt, izdiskutēt un vienoties par nākamajiem soļiem valsts 

virzībā uz videi draudzīgu un klimata pārmaiņas neietekmējošu tautsaimniecības 

ilgtspējīgu attīstību, kura nav iedomājama bez ekonomistu un vides speciālistu 

līdzdalības. 

Novēlu, lai katrs konferences dalībnieks atrod sev vismaz vienu tēmu, 

kuru ir gatavs turpināt pētīt kopā ar tēžu autoru. 

 

 

Latvijas Vides zinātnes un izglītības padomes priekšsēdētāja 

Habilitēta inženierzinātņu doktore Dagnija Blumberga 
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Ievads 

 

 

Vides aizsardzības jautājumi Latvijā palēnām ieņem aizvien nozīmīgāku 

lomu starp citām valstiski svarīgām problēmām. Ceļš uz valsts pārvaldi, kas ņem 

vērā ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus, nav iespējams bez zinošu vides 

ekspertu aktīvas darbības. Un šie vides eksperti nevarētu iegūt savas zināšanas, 

ja Latvijā netiktu īstenotas spēcīgas vides izglītības programmas.  

Latvijas Vides zinātnes studentu apvienība (LVZSA) tika dibināta ar 

mērķi veicināt sadarbību starp Latvijas vides zinātnes studentiem, kā arī izglītot 

sabiedrību vides jautājumos. Šobrīd Latvijā vides zinātnes programmu var apgūt 

septiņās augstākās izglītības iestādēs - Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas 

Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Liepājas Universitātē, 

Daugavpils Universitātē, Rēzeknes augstskolā un Olaines mehānikas un 

tehnoloģijas koledžā. Katrā no vides zinātņu programmām kāds no ar apkārtējo 

vidi saistītajiem virzieniem ir vairāk attīstīts. Taču starp universitātēm nav tāda 

veida sadarbības, kas nodrošinātu studentu savstarpējo iepazīšanos un pieredzes 

apmaiņu, lai gūtu plašāku redzes lauku par vides zinātnes daudzajām šķautnēm. 

Līdz ar LVZSA īsteno dažāda veido izglītojošos un neformālos pasākumus, kas 

veicinātu jauno vides ekspertu pieredzes apmaiņu 

Latvijā vides aizsardzības nozarē darbojas plašs aktīvistu loks, kas veicina 

vispārējās vides kvalitātes uzlabošanu, informē sabiedrību par dažādām vides 

aktualitātēm, izglīto topošos speciālistus. Bieži vien šis darbs ir brīvprātīgs un 

balstīts uz pašu iniciatīvu. Līdz ar to, konferences „Vides zinātne un izglītība 

Latvijā un Eiropā”, kā arī labāko vides aktīvistu apbalvošanas ceremonija 

“Vides zinātnes balva” tiek organizēta ar mērķi pulcināt kopā plašāku Latvijas 

vides zinātņu pārstāvju loku – gan šīs jomas profesionāļus, gan entuziastus.  

Šī gada konference pulcējusi kopā pārstāvjus no vairākām Latvijas 

universitātēm, lai dalītos pieredzē par jaunākajam vides izglītības metodēm, gan 

aktuālākajiem pētījumiem. Šāda veida konference ir iespēja vides zinātņu 

speciālistiem sanākt kopā, lai izrunātu aktuālos jautājumus vides zinātņu un tās 

izglītības jomā, dalītos pieredzē, dibinātu kontaktus, veidotu sadarbību, 

kopīgiem spēkiem rastu risinājumus problēmām un attīstītu vides zinātņu jomu 

Latvijā un celtu tās kvalitāti starptautiskā līmenī. Labās prakses piemēri un 

pieredzes apmaiņa noteikti ir vēl viens solis tuvāk spēcīgam vides izglītības 

tīklam Latvijā, lai rastos aizvien jauni spēcīgi vides eksperti un aktīvisti. 

 

 

Latvijas vides zinātnes studentu apvienības 

Valdes priekšsēdētāja 

Ieva Pakere 
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ZAĻĀS PATRUĻAS: JAUNO STUDENTU IEPAZĪSTINĀŠANA AR 

MŪSDIENU VIDES PROBLĒMĀM 

 

GREEN PATROLS: NEW STUDENTS INTRODUCING WITH 

NOWADATS ENVIRONMENTAL PROBLEMS  
 

 
Anna Beloborodko, M.sc., pētniece  

Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts 

Adrese: Āzenes iela 12/1 – 601, LV-1048, Rīga, Latvija 

Telefona numurs: +371 67089908, 

e-pasts: anna.beloborodko@rtu.lv 

 

Jūlija Gušča, Dr.sc.ing., asoc. profesore  

Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts 

Adrese: Āzenes iela 12/1 – 604, LV-1048, Rīga, Latvija 

Telefona numurs: +371 67089908, 

e-pasts: julija.gusca@rtu.lv  

 

 

Atslēgvārdi: atkritumi, bakalaura līmeņa studijas, vides piesārņojums, zaļās patruļas 

 

 

Ievads 

 

Lai veicinātu studentu izpratni par aktuālajām vides problēmām, aktīvu līdzdarbošanos un 

analīzes spējas, Rīgas Tehniskās universitātes Vides zinātnes bakalaura līmeņa pirmā kursa 

studenti ikgadu veic Rīgas zaļo teritoriju (parku, dārzu, mežu, u.c.) apsekošanu un 

piesārņojuma kartēšanu. 2007. gadā uz sabiedriskās iniciatīvas pamata Zaļās patruļas aizsāka 

„Projekts Pēdas” kopā Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 

institūtu un Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti. Ikgadējās teritoriju 

apskates nodrošina monitoringa datu uzkrāšanu un ļauj salīdzināt situācijas attīstību. 

Uzdevuma izpildes rezultātā tiek izstrādāti priekšlikumi teritoriju sakārtošanai, 

labiekārtošanai un piesārņojuma novēršanai; iegūtos rezultātus studenti prezentē Rīgas 

Domes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjem. Zaļās patruļas ļauj 

jaunajiem studentiem veikt praktisku uzdevumu vides piesārņojuma novērtēšanai, kā arī 

izprast vides komunikācijas nozīmi vides problēmu risināšanā. 

 

Novērojumi Rīgas zaļajās teritorijās 

 

Rīgas zaļajās teritorijās novērotā situācija liecina, ka lielos daudzumos atkritumi mežos tiek 

atstāti vietās blakus ar automašīnu iebraucamiem ceļiem; gar gājēju takām - mazāk. 

Atkritumu konteineru klātbūtne ne vienmēr nozīmē tīru teritoriju vairāku kilometru rādiusā. 

Ja teritorija tiek izmantota kā nelegāla izgāztuve, dažu konteineru izvietošana nepalīdz 

atrisināt kopējo situāciju. Piemēram, Mangaļsalā dažu simtu metru attālumā no jauniem 

atkritumu konteineriem atrodas drupas, kas ir pilnas ar atkritumu maisiem. 

Piegružotajās vietās vērojams liels pārtikas preču iepakojumu apjoms, ko atstājuši atpūtnieki. 

Lai nodrošinātu gan kvalitatīvu un tīru atpūtas vietu pieejamību iedzīvotājiem, gan 

nepiesārņotu vidi nepieciešams šo jautājumu risināt kompleksi. Piemēram, izveidot sakoptas 

atpūtas vietas, kas ļautu cilvēkiem rēķināties ar šādu brīvā laika pavadīšanas iespēju un 

rosinātu tās uzturēt kārtībā nākamajām atpūtas reizēm. Zaļajās teritorijās tiek atrasta arī 

dažāda sadzīves tehnika; sabiedrībā trūkst izpratnes par šādu atkritumu radīto kaitējumu dabai 

un trūkst informācijas par to kā pareizi atbrīvoties no šādiem atkritumiem. Jau minētie 

mailto:anna.beloborodko@rtu.lv,
mailto:julija.gusca@rtu.lv
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atkritumu maisi savukārt norāda, ka personām nav problēmu atkritumus savākt kopā, bet ir 

problēmas tos nogādāt līdz tiem paredzētam konteineram, lai gan līdz mežam tie visticamāk 

tika nogādāti ar automašīnu. Dažās teritorijās, piemēram, Ziepniekkalnā, tika atrasti vecu 

būvniecības atkritumu bedres un pakalni. Tā kā tie bija noauguši ar vīteņaugiem, var secināt, 

ka šobrīd iedzīvotāji vairs neizmet šādus sarežģītos atkritumus mežos. Taču vecu atkritumu 

savākšana netiek risināta.  

 

Ieteikumi 

 

Piesārņojums Rīgas zaļajās teritorijās tiek kartēts jau vairākus gadus un tiek īstenotas Lielās 

talkas un citus sakopšanas pasākumus. Taču ik gadu zaļajās teritorijās atkal tiek atrasti dažādi 

atkritumi. Tādēļ papildus Zaļajām patruļām studenti analizē arī informāciju par ārvalstu 

pieredzi zaļo teritoriju piegružotības risināšanai un izstrādā ieteikumus zaļo teritoriju 

sakārtošanai, labiekārtošanai un citiem inovatīviem piesārņojuma kartēšanas un novēršanas 

risinājumiem. Studentu novērotā situācija Rīgas zaļajās teritorijās un ārzemju pieredzes 

analīze liecina, ka dažkārt potenciālais piegružotājs vienkārši nepamana konteineru. Šādā 

gadījumā ir nepieciešams konteinerus vispirms izvietot vajadzīgajās vietās: pie ceļiem un 

galvenajām takām. Pēc tam jādomā par to, vai tie ir pietiekami pamanāmi, piemēram veidot 

tos uzkrītošās krāsās un ērti lietojamus. Arī citur mežā, tālāk no konteinera, var izvietot 

nelielas, bet uzkrītošas norādes uz virzienu, kur meklējams konteiners. Tas paplašinātu 

konteineram pieguļošo teritoriju, kur atkritumi netiktu nomesti zemē. Lai pamesto vai 

dīkstāvē esošo ēku teritorijas nekļūtu par atkritumu izmešanas „centriem”, to teritorijas būtu 

nepieciešam iztīrīt un norobežot apkārtējās teritorijas ar žogu, lai tas nebūtu tik atklāti 

pieejams, kā arī tuvumā izvietot atkritumu tvertnes. Daudzās apsekotajās teritorijās novērots, 

ka cilvēki mežā atpūšas, ēd un dzer, līdz ar to bieži pēc sevis atpūtas vietās ir atstājuši pārtikas 

produktu un dzērienu atkritumus. Ja šādas vietas tiktu sakārtotas un labiekārtotas, tīrāka 

apkārtne un atkritumu tvertņu pieejamība rosinātu atpūtniekus nemest savus atkritumus zemē.  

 

 
Beloborodko A., Gušča J. Zaļās patruļas: jauno studentu iepazīstināšana ar mūsdienu vides problēmām  
Lai veicinātu studentu izpratni par aktuālajām vides problēmām, aktīvu līdzdarbošanos un analīzes spēju 

attīstīšanu, Rīgas Tehniskās universitātes Vides zinātnes bakalaura līmeņa pirmā kursa studenti ikgadu veic 

Rīgas zaļo teritoriju apsekošanu un piesārņojuma kartēšanu. Zaļās patruļas ļauj jaunajiem studentiem veikt 

praktisku uzdevumu vides piesārņojuma novērtēšanai, kā arī izprast vides komunikācijas nozīmi vides problēmu 

risināšanā. Studenti analizē arī informāciju par ārvalstu pieredzi zaļo teritoriju piegružotības risināšanai un 

izstrādā ieteikumus zaļo teritoriju sakārtošanai un inovatīviem piesārņojuma novēršanas risinājumiem. 

 
Beloborodko A., Gušča J. The Green Patrols: introducing the current environmental issues to new students 

To promote students' understanding of current environmental issues, active participation and analysis ability, 

the first-year undergraduate Environmental Science students in Riga Technical University annually perform the 

Green Patrols by surveying the green areas of Riga and mapping the waste. The Green Patrols allow students to 

practically assess environmental pollution and to understand the importance of communication in solving 

environmental problems. Additionally, students analyze information about foreign experience and make 

recommendations for clearing of green areas and other innovative pollution prevention solutions.  
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ENERGOPATĒRĒTĀJU VADĪBAS KURSA METODOLOĢIJA 

 

METHODOLOGY OF DEMAND SIDE MANEGEMENT STUDY 

COURSE 
 

 
Toms Prodaņuks, speciālists 

Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts 

Adrese: Āzenes iela 12-K1, Rīga, Latvija 

Telefona numurs: +371 67089943  

e-pasts: toms.prodanuks_1@rtu.lv 

 
Dagnija Blumberga, Dr.habil.sc.ing. 

Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts 

Adrese: Āzenes iela 12-K1, Rīga, Latvija 

e-pasts: dagnija.blumberga@rtu.lv 

 

 

Atslēgvārdi: datu analīze, elektroenerģijas audits, energoefektivitāte, metodoloģija 

 

 

Ievads  

 

Eiropas Savienības Energoefektivitātes direktīvas ieviešanas jautājums attiecas uz visiem 

enerģijas lietotājiem. Viens no sektoriem, kurā visvienkāršāk un ekonomiski pamatotāk ir 

iespējams sasniegt mērķi (1,5% ietaupījumu), ir elektroenerģijas patēriņa samazināšana 

pašvaldības ēkās, izmantojot enerģijas patēriņa vadības metodi.  Lai to īstenotu, 

nepieciešamas pašvaldības darbinieku vēlme un zināšanas. Rīgas Tehniskās universitātes 

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā izstrādāta energopatērētāju vadības studiju 

kursa metodika vides inženierzinātņu speciālistu un studentu apmācībai.  

 

Metodika 

 

Rakstā ilustrēts metodikas algoritms, un analizēti tajā iekļautie moduļi (1. attēls). 

Energopatērētāju vadības studiju kurss ietver lekcijas un praktiskos darbus. Lekcijas sevī 

ietver pamatzināšanas par energoefektivitāti, kas tiek papildinātas ar energoefektivitātes 

centra apmeklējumu, kā arī tajās tiek stāstīts par datu apstrādes metodēm.  Pēc lekcijām notiek 

praktiskā darba izstrāde, kas notiek studenta izvēlētā objektā. Praktiskais Metodika aprobēta 

studentu auditorijā. 
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1.att. Metodikas algoritms 

 

Praktiskais darbs sastāv no datu savākšanas, datu apstrādes, rezultātu analīzes un 

priekšlikumiem, enerģijas samazināšanai. Praktisko darbu metodikas sadaļā galvenais 

modulis ir līmeņatzīmes empīriskā modeļa izveide.  

 

Metodikas testēšana 

 

Praktiskās daļas metodika testēta Kandavas Kārļa Milenbaha vidusskolai un izveidota 

līmeņatzīme. Šoreiz atkarīgais mainīgais ir elektroenerģijas patēriņš, kas skolā ir atkarīgs no 

uzstādītajām iekārtām un to darbināšanas. Veicot skolas ēkas apsekošanu un, savācot datus, 

var secināt, ka ēkā viens no lielākajiem elektroenerģijas patērētājiem ir apgaismes iekārtas.  

Lai pārbaudītu iegūtos rezultātus, ir izveidots līmeņatzīmes empīriskais modelis, kurā par 

neatkarīgo mainīgo šoreiz ir izvēlēts raksturīgs lielums apgaismei - diennakts tumšais laiks 

darbadienās. 

 
2.att. Līmeņatzīme diennakts tumšajam laikam 



 

 

11 

 

Iegūtie rezultāti rāda labu korelāciju un liecina, ka elektroenerģijas patēriņš skolā ir atkarīgs 

no diennakts tumšā laika (2. attēls).  

 

Rezultāti 

 

Apgūstot energopatērētāju vadības kursu, students ir spējīgs veikt iegūto datu apstrādi un 

analīzi, kā arī sniegt priekšlikumus enerģijas patēriņa samazināšanai. Šī metodoloģija var tikt 

izmantota pašvaldības darbinieku, vides inženierzinātņu speciālistu un studentu apmācībai.  

 

 
Prodaņuks T., Blumberga D.,  Energopatērētāju vadības kursa metodoloģija 
Raksta mērķis ir izveidot un pārbaudīt metodiku “Energopatērētāju vadības” kursam. Darba gaitā tika 

izstrādāts metodikas algoritms, un tas pārbaudīts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā. Metodika ietver sevī 

lekcijas un praktiskos darbus. Rezultāti liecina, ka, izmatojot radīto metodiku, studenti spēj analizēt iegūtos 

rezultātus un dot priekšlikumus enerģijas patēriņa samazinājumam izvēlētajā objektā. Tas nozīmē, ka šo 

metodiku var izmantot studentu, pašvaldības darbinieku un vides inženierzinātņu speciālistu apmācībā. 

 

Prodaņuks T., Blumberga D., Methodology of Demand Side Management study course 
The research is focused on development and testing of methodology on studying demand side management. 

During the work algorithm of methodology was created and later tested in Kandava Karlis Milenbahs 

Secondary School. Methodology includes lectures and practical work. Results shows that using this 

methodology, students can analyze results and give suggestions for decreasing energy consumption in chosen 

object. This means that created methodology can be successfully used in teaching municipality workers, 

environmental engineering specialists and students. 
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KŪDRA KĀ SORBENTS DABĀ UN TEHNOLOĢIJĀS 

 

PEAT AS A SORBENT IN NATURE AND IN TECHNOLOGYS  
 

 
Māris Kļaviņš, Linda Ansone, Artis Robalds, Dmitrijs Poršņovs  
 

Latvijas Universitāte, Vides zinātnes nodaļa, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 

Adrese: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010, Latvija 

e-pasts: maris.klavins@lu.lv  

 
 
Atslēgvārdi: kūdra, sorbents, kūdras modifikācija 
 

 

Kūdras ir nozīmīgs dabas resurss, kura izmantošanas jomas pieaug un, sarūkot tā pieejamībai 

par neapšaubāmu, var uzskatīt jaunu izmantošanas risinājumu izpēti. No izmantošanas 

viedokļa kūdru var definēt kā dabiski sastopamu daļēji degradētu biopolimēru heterogēnu 

maisījumu. Daudzu biopolimēru gadījumā par dominējošo to izmantošanas virzienu var 

uzskatīt modificēšanu, lai iegūtu atvasinājumus, modifikācijas produktus un citus ar 

mērķtiecīgi izmainītām īpašībām. Šādu biopolimēru piemērs ir celuloze, kuras modifikācijas 

produktu skaits, to izmantošanas iespējas un ražošanas apjomi uzskatāmi par ļoti lieliem. Tajā 

pašā laikā kūdras modificēšanas iespējas ir pētītas relatīvi maz.  

Kūdras modifikācijas nepieciešamību ietekmē arī vairākas kūdras īpašības, kas kavē tās 

produktu plašas izmantošanas jomas. Šādu īpašību vidū var minēt kūdras: 1) heterogēno 

sastāvu, kas ierobežo tās produktu standartizācijas iespējas; 2) skābo funkcionālo grupu 

(karboksilgrupas, fenolu hidroksilgrupas) augsto koncentrāciju kūdrā; 3) kūdras zemo 

mehānisko izturību; 4) kūdras izteikti hidrofīlo raksturu un citas. No otras puses, kūdras 

modifikācijas metodēm jābūt lētām, lai tiktu saglabāta galvenā kūdras izmantošanas 

priekšrocība – tās zemās izmaksas un ievērojamā virsma. 

Kā perspektīvus risinājums kūdras modifikācijai var uzskatīt tās derivatizāciju un pieeju, kuru 

var nosaukt par hibrīdmateriālu sintēzi. Šo pieeju pamatā ir kūdras ķīmiska modifikācija 

izmantojot reaģētspējīgus savienojumus un cietas fāzes materiālu noturīga saistīšana uz 

kūdras virsmas. Kūdras modifikācijas risinājumi līdz ar to ietver graftpolimēru sintēzi uz 

kūdras virsmas vai neorganiskas fāzes materiāla izgulsnēšanu / uznešanu uz kūdras virsmas. 

Šāda pieeja nodrošina kūdras funkcionālo grupu spektra un reaģētspējas kardinālu nomaiņu 

vienlaikus saglabājot kūdras raksturīgās priekšrocības no ekspluatācijas viedokļa.  

Atzīmējams arī tas, ka pastāv iespējas veikt kūdras modificēšanu, lai iegūtu to funkcionālus 

atvasinājumu ar pilnīgi atšķirīgu īpašību kopumu. 

 

Kļaviņš M., Ansone L., Robalds A., Poršņovs D. Kūdra kā sorbents dabā un tehnoloģijās  

Pētītas zemā tipa kūdras īpašības, metālisko elementu akumulācijas raksturs zemā tipa kūdrā Latvijā, apzināti 

mūsdienu un pagātnes purvu veidojošā augāja ietekmi uz kūdras sastāvu (atkarībā no kūdras īpašībām, uzkrāšanās 

rakstura, lokālajām purvu īpatnībām un piesārņojuma avotu ietekmes), raksturot humifikācijas procesus bāziskā 

vidē. Rezultātu teorētiskā un praktiskā nozīme sevī iekļauj metālisko elementu satura un akumulācijas izpēti zemo 

purvu kūdrā Latvijā un kūdras humifikācijas procesus, kā arī kūdras sastāva kopsakarību izpēti zemā tipa kūdras 

izmantošanas iespēju novērtēšanai. 

 

Kļaviņš M., Ansone L., Robalds A., Poršņovs D. Peat as a sorbent in nature and in technology 

This study examines the properties of low-type turf, characteristics of metallic element accumulation in low-

type turf in Latvia, identifies the influence of contemporary and past swamp vegetation on the composition of 

turf (turf properties, storage type, local swamp characteristics and influence of pollution sources) and 

characterizes humification processes in alkaline environment. The theoretical and practical significance of the 

results includes research of metallic element content and accumulation in turf from low-type swamps in Latvia 

and turf humification processes as well as examination of turf composition correlations in low type turf for the 

assessment of its possible application. 
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ANOKSIJA ŪDENĪ RĪGAS LĪČA PIEKRASTĒ – VAI PIEVĒRST TAI 

UZMANĪBU? 

 

ANOXIA IN WATER COASTLINE OF THE GULF OF RIGA - SHOULD 

WE PAY ATTENTION TO THIS? 
 
Anda Ikauniece, Dr.biol., vadošā pētniece 

Latvijas Hidroekoloģijas institūts 

Adrese: Daugavgrīvas 8, Rīga, LV-1048 

Tālr./fakss:+37167601995 

e-pasts:anda.ikauniece@lhei.lv 

 

 

Atslēgas vārdi: anoksija, eitrofikācija, makroaļģes, piekraste 

 

 

Rīgas līča dziļākajā daļā laikā no jūlija līdz oktobrim tipiska parādība ir anoksiski rajoni, jo 

ūdens apmaiņa caur piknoklīnu ir vāja. Savukārt piekrastes zonā anoksija novērota 2012. - 

2013. gada vasarā, kur izskalotās makroaļģes no ģintīm Cladophora un Enteromorpha 

veidoja līdz 10 m platas joslas.  Joslas un attiecīgi anoksiskie apstākļi saglabājās līdz rudens 

vētrām oktobra sākumā. Vai radusies sezonālā anoksija ir kaitējusi šīs piekrastes zonas 

ekosistēmas dzīvajiem organismiem? Vai skābekļa koncentrācijas izmaiņas veicina barības 

vielu aprites izmaiņas un stimulē metālu izdalīšanos no sedimentiem?  

Lapmežciema piekraste pie Starpiņupītes ir zivju mazuļu barošanās vieta, šeit uzturas arī 

ūdensputni. 2013. gada novērojumi nenorāda uz traucējumiem zivju barošanās ekoloģijā, kā 

arī būtiskām izmaiņām makroaļģu daudzveidībā. Neapstiprinājās arī hipotēze par metālu 

(īpaši Hg) koncentrāciju pieaugumu anoksisko apstākļu ietekmē. Tomēr konstatētās barības 

vielu koncentrācijas - NH4 – 45,3 mkM/L, PO4 – 30,32 mkM/L – apmēram 20 reižu 

pārsniedza tradicionāli vasarā jūras ūdenī reģistrētās vērtības. Makroalģu sadalīšanās rezultātā 

atbrīvojušies neorganiskie savienojumi acīmredzami papildina kopējo barības vielu daudzumu 

eitroficētajā līcī. Šis aspekts jāņem vērā, veidojot barības vielu budžetus Rīgas līcim un 

plānojot apsaimniekošanas pasākumus.  

 

 
Ikauniece A. Anoksija ūdenī Rīgas līča piekrastē – vai pievērst tai uzmanību? 

Pētījums veikts, lai noskaidrotu vai sezonālā anoksija Rīgas līča piekrastē ir kaitējusi šī piekrates zonas 

ekosistēmas dzīvajiem organismiem un vai skābekļa koncentrācijas izmaiņas veicina barības vielu aprites 

izmaiņas un stimulē metālu idalīšanos no sedimentiem. Mērītie parametri – T, S,O2, neorganiskās barības vielas 

(N, P, Si), chl a, zooplanktons, smagie metāli suspendētajās vielās un asaros, asaru kuņģa saturs un izskaloto 

makroaļģu indekss. Novērojumi nenorāda uz traucējumiem zivju barošanās ekoloģijā, kā arī būtiskām izmaiņām 

makroaļģu daudzveidībā. Neapstiprinājās hipotēze par metālu koncentrācijas pieaugumu anoksisko apstākļu 

ietekmē. 

 

Ikauniece A. Anoxia in water coastline of the gulf of Riga – should we pay attention to this? 

The aim of this study was to determine whether the seasonal anoxia in coastal are of the Gulf of Riga  is 

detrimental to the living organisms in ecosystem of this area and whether changes in oxygen concentration 

promotes change in nutrient cycle and stimulates the release of metals from sediments. Measures parameters 

were – T, S, O2, inorganic nutrients (N, P, Si), chl a, zooplankton, heavy metals in suspended substances and 

perch, perch stomach contents and Index of macroalgae washed ashore.  Observations do not indicate 

disruption of fish feeding ecology, or any significant changes in macroalgae diversity. The hypothesis of an 

increase in the concentration of metals in anoxic conditions was not confirmed. 
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ENERGOEFEKTĪVAS CENTRALIZĒTAS SILTUMAPGĀDES 

SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS 

 

ENERGY-EFFICIENT DEVELOPMENT OF DISTRICT HEATING 

SYSTEM 
 

 
Ieva Pakere, M.sc.ing 

Latvijas Vides zinātnes studentu apvienība 

Telefona numurs: +371 29591789 

e-pasts: ieva.pakere@lvzsa.lv 

 

Dagnija Blumberga, Dr.habil.sc.ing. 

Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts 

Adrese: Āzenes iela 12-K1, Rīga, Latvija 

e-pasts: dagnija.blumberga@rtu.lv 

 

 

Atslēgvārdi: alternatīvie energoresursi, centralizētā siltumapgādes sistēma, 

energoefektivitāte 

 

 

Ievads 

 

Lai nodrošinātu energoresursu efektīvu izmantošanu, Eiropas Savienībā ir noteikta prasība 

dalībvalstīm veikt centralizētās siltumapgādes sistēmas (CSS) izmantošanas potenciāla 

efektivitātes paaugstināšanu. Latvijā nav savu fosilo energoresursu (dabasgāzes, naftas, ogļu 

vai citu resursu), un tāpēc īpaši svarīga ir energoresursu efektīva to izmantošana.  

Turpinot ceļu uz energoefektīvu centralizēto siltumapgādi, ir jāņem vērā, ka nākotnē 

siltumenerģijas patēriņš samazināsies, jo pieaugs enerģijas gala lietotāja energoefektivitāte un 

paredzams arī iedzīvotāju skaita samazinājums. Papildus jāņem vērā, ka siltuma tarifiem 

palielinoties virs iedzīvotāju maksātspējas līmeņa, samazināsies siltumenerģijas patēriņš, jo 

iedzīvotāji sāks taupīt siltumenerģiju (piemēram, vēlāk pieslēdzot un ātrāk atslēdzot apkuri, 

atsakoties no karstā ūdens vasarā). Līdz ar to nepieciešams meklēt jaunus risinājumus 

energoefektivitātes palielināšanai CSS. 

 

Centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības tendences 

 

Lielākā daļa (aptuveni 68%) Latvijas ēku celtas Padomju laikos. Šis faktors jāņem vērā 

plānojot CSS attīstības tendences, jo lielākā daļa Padomju laikos celto ēku, ir pievienotas 

centralizētai siltumapgādes sistēmai. Tuvākajos gados šīs ēkas būtu jārenovē, kas ievērojami 

samazinātu siltumenerģijas patēriņu un līdz ar to arī, pieprasījumu pēc siltumenerģijas. Šobrīd 

Latvijā vidējais ēku siltumenerģijas patēriņš ir ap 180 kWh/m2, kas ir krietni virs Latvijas 

likumdošanā noteiktajām prasībām. MK noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01, 

nosaka siltumtehnisko parametru atsauces vērtības ārējām norobežojošajām konstrukcijām 

jaunbūvējamām, rekonstruējamām un renovējamām ēkām. Izpildot šajos noteikumos ietvertās 

prasības, ēkas siltumenerģijas patēriņam būtu jāatbilst 70-80 kWh/m2 gadā. Apzinoties ēku 

augstās ekspluatācijas izmaksas, jau šobrīd Latvijā tiek plānotas un būvētas ēkas, kuru 

siltumenerģijas patēriņš ir krietni zem likumdošanā noteiktajām prasībām. 1. attēlā redzams 

siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums dažāda veida ēkām. 

 

mailto:ieva.pakere@lvzsa.lv
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1.att. Siltumenerģijas patēriņš dažāda veida ēkās Latvijā 

 

Šī situācija izraisa nepieciešamību mainīt CSS darbības nosacījumus un pārlikt uzsvarus uz 

jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem siltuma avotos un tīklos, kā arī integrēt atjaunojamos 

energoresursus centralizētā siltumapgādē, lai nodrošinātu konkurētspējīgu siltumapgādi 

 

Energoefektīvi risinājumi centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstībai 

 

Viens no risinājumiem energoefektivitātes palielināšanai ir siltumnesēja temperatūras 

pazemināšana CSS tīklos, ja samazināts ēku siltumenerģijas patēriņš. Standarta siltumapgādes 

sistēma ir projektēta, lai nosegtu augstu siltumenerģijas patēriņu - ir lieli cauruļvadu diametri 

un augstas siltumnesēja temperatūras. Samazinoties siltumenerģijas patēriņam, CSS iespējams 

izmantot siltumnesēju ar zemāku temperatūru, samazināt cauruļvadu diametrus, nodrošinot 

optimālu siltumnesēja plūsmas ātrumu. Lai gan zema potenciāla CSS līdz šim nav izpētīta 

Latvijā, tā jau veiksmīgi darbojas vairākās vietās Eiropā. 

Cits risinājums ir alternatīvo energoresursu integrācija CSS, kas vairs nav jaunums, 

Skandināvijas un Rietumeiropas valstīs. Arī Latvijā jau šobrīd CSS veiksmīgi izmanto 

alternatīvo energoresursu-biomasu. Citu valstu pieredze rāda, ka CSS ekonomiski pamatoti 

var integrēt arī saules siltumu izmantojošas tehnoloģijas. 

Abus piedāvātos risinājums iespējams efektīvi integrēt kopā, jo saules kolektoru efektivitāte 

pieaug, samazinoties temperatūru starpībai starp siltumnesēju un apkārtējo vidi. Pazeminot 

siltumnesēja temperatūru, krietni pieaug saules kolektoru efektivitāte un līdz ar to iespējams 

saražot vairāk siltumenerģijas. 

 

 
Pakere I., Blumberga D. Energoefektīvas centralizētas siltumapgādes sistēmas attīstības iespējas  

Centrālās apkures sistēmas efektivitātes uzlabošanas iespējas ir jautājums, kas pēdējā laikā radījis aktīvas 

debates zinātnieku un centrālās siltumapgādes uzņēmumu vidū. Šis jautājums ir kļuvis vēl aktuālāks pateicoties 

paaugstinātai ēku energoefektivitātei, kas rada kopējā enerģijas patēriņa samazinājumu. Šī tendence liek 

siltumapgādes uzņēmumiem meklēt jaunus darbības modeļus, kas ļautu samazināt izmaksas un paaugstināt 

uzņēmuma konkurētspēju salīdzinājumā ar citiem siltumenerģijas avotiem. 

 

Pakere I., Blumberga D. Energy-efficient Development of District Heating System  
The options for improvement of the district heating system efficiency are a topic that has recently been actively 

debated among scientists and district heating companies. This issue has become even more topical due to the 

increased requirements in increasing energy efficiency of buildings, which reduces the total heat consumption. 

This tendency forces the district heating companies to look for new operation models in order to reduce the 

operating costs and raise competitiveness of the district heating systems, if compared to other heat sources. 
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magna, Hyalella azteca  

 

 

Ievads  

 

Farmācijas nozares attīstība un medikamentu apjoma pieaugums palielina vides piesārņojumu 

ar sintētisku hormonu 17α-etinilestradiolu, kas ir mākslīgs sievišķā hormona estradiola 

derivāts. Šis hormons ir viena no galvenajām orālās kontracepcijas sastāvdaļām. Lai gan vidē 

17α-etinilestradiols sastopams niecīgos daudzumos (ng), tas ir viens no bīstamākajiem ūdens 

vides piesārņotājiem. Hormons, nokļuvis ūdens organismos, saistās ar estrogēnu receptoriem 

un, pat nelielos daudzumos var radīt toksisku efektu, ietekmējot ūdens organismu augšanu, 

attīstību un vairošanos [1]. Savukārt planktonaļģēs, tas spēj samazināt fotosintēzes aktivitāti 

[2]. Piesārņojums ietekmē ūdens organismus, tāpēc izmantojot biotestēšanas metodes un 

dažādu trofisko līmeņu organismus tiek noskaidrota 17α-etinilestradiola negatīvā ietekme. 

Fitoplanktons, planktoniskie un bentiskie vēžveidīgie atrodas barības ķēdes pamatā un, 

notiekot biomagnifikācijai var tikt ietekmēta arī cilvēka veselība [3]. 

 

Kopsavilkums 

 

Lai noteiktu 17α-etinilestradiola (EE2) toksisko ietekmi uz fitoplanktona, zooplanktona un 

zoobentosa organismiem, tika veikti hroniski un akūti testi. Aļģu augšanas inhibēšanās testā, 

kā testa organisms tika izmantotas vienšūnas zaļaļģes Desmodesmus communis. Aļģu šūnu 

skaita noteikšana, tāpat kā aļģu šūnu blīvuma noteikšana norāda uz to, ka EE2 koncentrācijai 

šķīdumā pieaugot līdz 86 – 88 µg/L aļģu augšana samazinās par 50% un koncentrācijai 

sasniedzot 2 mg/L augšana apstājas, kā arī novērojama šūnu bojāeja. Zooplanktona reakcija 

uz sintētiskā hormona piesārņojumu, tika noteikta, veicot akūto un hronisko ekotoksicitātes 

testu ar saldūdens vēžveidīgajiem Daphnia magna. Akūtā testa rezultāti uzrāda, ka, 

palielinoties EE2 koncentrācijai, palielinās arī testorganismu mirstība. 48 h LC50 (letālā 

mediālā koncetācija)ir 3,35 mg/L, savukārt koncentrācijai palielinoties līdz 5mg/L tā jau ir 

letāla 100% organismu. EE2 hroniskas iedarbības rezultātā (21 dienas ekspozīcija) konstatēta 

D. magna reproduktīvo spēju 50 %-īga samazināšanās pie koncentrācijas 18,52 µg/L, bet 1 

mg/L izraisa 25% D. magna garuma pieauguma samazinājumu. Lai novērtētu EE2 ietekmi uz 

bentiskajiem organismiem Hyalella azteca tika veikts hroniskais tests (42 dienas), kura 
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ietvaros tika noteiktas LC50 koncentrācijas pēc 3 un 6 nedēļu EE2 iedarbības. Šīs vērtības bija 

krasi atšķirīgas - 21. dienasLC50 bija 14.11 mg/L, bet 42. dienas LC50 bija 1.86 µg/L, kas 

norāda uz to, ka ilgstoša EE2 iedarbība būtiski palielina H. azteca mirstību. 

17α-etinilestradiola (EE2) piesārņojums negatīvi ietekmē zemāko ūdens organismu augšanu 

un reproduktīvos procesus. Pēc testa organismu jutības uz EE2 toksiskumu, tos var sakārtot: 

Desmodesmus communis > Hyalella azteca > Daphnia magna. 
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Bāliņa K., Balode M., Putna I., Sintētiskā hormona 17α-etinilestradiola ietekme uz dažādu trofisko līmeņu 

ūdens organismiem 

Sintētiskais hormons 17α-etinilestradiols (EE2) ir viena no orālās kontracepcijas galvenajām komponentēm. 

Nokļūstot ūdens vidē, EE2 iedarbojas uz ūdens organismu hormonu receptoriem un ietekmē to augšanu, attīstību 

un vairošanos. Pētījumā tiek noskaidrots kā EE2 ietekmē dažādu trofisko līmeņu organismus un tiek novērtēts tā 

toksiskums. Kā testa organismi tika izmantoti attiecīgus trofijas līmeņus pārstāvoši testa organismi: 

fitoplanktona organismi – Desmodesmus communis, zooplanktona organismi – Daphnia magna, zoobentosa 

organismi - Hyalella azteca. Tika veikti akūti un hroniski toksicitātes testi. Tika konstatēts, ka paaugstinātas EE2 

koncentrācijas vidē būtiski ietekmē ūdens organismu spēju dzīvot, attīstīties un vairoties. Eksperimentu rezultāti 

parāda, ka pēc jutības pret EE2 testorganismi sakārtojas sekojošā secībā: 

Desmodesmus communis > Hyalella azteca > Daphnia magna. 

 

Balina K., Balode M., Putna I., Effects of the synthetic hormone 17α-ethinylestradiol on aquatic organisms of 

different trophic levels.  
Synthetic hormone 17α-ethinylestradiol (EE2) is one of the main components of oral contraceptives. Entering 

the aquatic environment EE2 interacts on estrogen receptors of aquqtic organisms. It’s impacting their survival, 

growth, development and reproduction. Research shows how EE2 affects different trophic levels of aquatic 

organisms. There were appropriate test organisms used for each trofic level: phytoplankton – Desmodesmus 

communis, zooplankton – Daphnia magna, zoobenthos - Hyalella azteca. Accute and chronic toxicity tests were 

carried out. It was found that elevated EE2 concentrations in environment significantly affect their abilities to 

survive, grow and reproduce. Result of this research show that according to sensitivity against EE2 used test 

organisms ranges: Desmodesmus communis > Hyalella azteca > Daphnia magna. 
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Tradicionāli tiek pieņemts, ka antropogēnās slodzes pieaugums noved pie vides kvalitātes 

izmaiņām, īpaši attiecībā uz ūdeņu kvalitāti. Virszemes ūdeņu eitrofikācija un piesārņojums, 

pazemes ūdeņu piesārņojums uzskatāmi par tipiskiem šo nelabvēlīgo procesu indikatoriem. 

Vienlaikus jāatzīmē, ka faktiskās cilvēka ietekmes uz vidi izvērtējumu, īpaši vēsturiskā 

skatījumā, veikt ir visai sarežģīti, jo ticami, būtiski un kvalitatīvi monitoringa dati, kā likums 

ir nepietiekoši, lai analizētu ilgtermiņa procesus vidē. No otras puses, tīri vēsturiski cilvēka 

ietekmju izmaiņas ir noritējušas relatīvi lēni. Līdz ar to, gan no vides politikas, vides 

aizsardzības plānošanas viedokļa ir īpaši nozīmīgi pētīt gadījumus, kad tieši iespējams izsekot 

dabas vides reakcijai vismaz reģionālā mērogā uz antropogēnās ietekmes izmaiņām.  

No šī viedokļa situācija Latvijā ir īpaši pateicīgs pētījumu objekts. Ņemot to vērā šī pētījuma 

mērķis ir izvērtēt antropogēnās slodzes izmaiņu ietekmi Latvijā pēdējo 20 gadu laikā uz 

virszemes ūdeņu sastāva izmaiņām. Ietekmes uz vidi novērtējums vispirms saistās ar 

ražošanas izmaiņu analīzi. Pārejas periods Latvijā vispirms raksturojas ar ievērojamām 

izmaiņām nacionālajā ienākumā, lauksaimnieciskās produkcijas rādītājos un citos 

tautsaimniecību raksturojošos rādītājos. Kā faktori, kas īpaši nozīmīgi būtu spējīgi ietekmēt 

vides kvalitāti uzskatāmi minerālmēslu un pesticīdu izmantošanas apjoms, kas ievērojami 

samazinājies. Tātad analizējot procesus sabiedrībā var viennozīmīgi uzskatīt, ka tos raksturo 

ietekmes uz vidi samazināšanās. 

Datu ilgtermiņa izmaiņu tendeču (trendu) analīze parāda to izmaiņu raksturu, kurā pakļauti 

ūdeņu sastāvu veidojošie elementi. Vispirms, protams, tie ir sezonālie procesi. Ūdeņu 

minerālo komponentu sastāva izmaiņas caurmērā nav pakļautas ilgtermiņa izmaiņām, kā tas 

redzams analizējot tipisku to pārstāvju trendus. Kopumā neorganisko komponentu trendi ir 

vai nu niecīgi, vai arī tādu vispār nav. Biogēnie elementi uzskatāma par ūdeņu sastāva rādītāju 

grupu, kuru izmaiņām vislielākajā mērā būtu jābūt pakļautām antropogēnajām ietekmēm. Tajā 

pat laikā gan fosfātjonu, nitrātjonu, amonija jonu satura izmaiņu tendences līdz pat 1996. 

gadam nav izteiktas - respektīvi - šo vielu saturs ūdeņos praktiski nemainās. Visai negaidīti 

par parametru, kura koncentrācijām tipiska samazināšanās tendence uzskatāmas ūdenī esošās 

organiskās vielas (kā to parāda ĶSP un ūdens krāsa). Organisko vielu satura samazināšanās 

tendences tipiskas lielai daļai Latvijas virszemes ūdeņu. Līdz ar to procesus vidē un 

sabiedrībā saista kopsakarības, kuras raksturo zināms inerces posms, bet katrā gadījumā, lai 

šīs ietekmes izvērtētu, tās jāpēta. 

 

 
Poršņovs D., Kļaviņš M.  Ūdeņu kvalitātes ilgtermiņa izmaiņu tendencies Latvijā  

Pētījuma mērķis ir izvērtēt antropogēnās slodzes izmaiņu ietekmi Latvijā pēdējo 20 gadu laikā uz virszemes 

ūdeņu sastāva izmaiņām. Kā faktori, kas īpaši nozīmīgi būtu spējīgi ietekmēt vides kvalitāti uzskatāmi 

minerālmēslu un pesticīdu izmantošanas apjoms. Datu ilgtermiņa izmaiņu analīze pierāda, ka kopumā 
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neorganisko komponentu trendi ir vai nu niecīgi, vai arī tādu vispār nav, un, ka gan fosfātjonu, gan nitrātjonu, 

gan  amonija jonu satura izmaiņu tendences līdz pat 1996. gadam nav izteiktas, tātad - šo vielu saturs ūdeņos 

praktiski nemainās. Pētījumā tika novērots, ka organisko vielu satura samazināšanās tendence ir tipiska lielai 

daļai Latvijas virszemes ūdeņu. 

 

Poršņovs D., Kļaviņš M.  Long term trends of water quality in Latvia  

The aim of the study is to assess the influence of changes in anthropogenic load in last 20 years on composition 

of surface water. The volume of fertilizer and pesticide use are considered as factors of particular importance 

because of their ability to strongly impact the environment. Long term analysis of the data shows that there are 

only insignificant, small changes in the amount of inorganic components and changes in phosphate ion, nitrate 

ion and ammonium ion trends are unpronounced until year 1996, therefore the amount of these substances in 

water is practically unchanged. The study observed organic matter decline trend that is typical for a large part 

of Latvian surface waters.  
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Ievads 

 

Domājot par ilgtspējīgu attīstību un iespējām nelielai lauku skolai kļūt par aktīvu vietējā 

rīcības plāna Agenda 21 līdzdalībnieci sadarbībā ar Baltinavas vidusskolas direktoru tika   

noskaidros, cik lielas SEG emisijas rada skolas katlu māja un kādas ir to kompensēšanas 

iespējas. Šajā darbā centīšos rast atbildes uz iepriekš minētajiem jautājumiem. Baltinavas 

vidusskola atrodas Latvijas – Krievijas pierobežā, vismazākajā Latvijas novadā. Skolā mācās 

146 skolēni. Katru gadu vidusskolu absolvē 10 – 15 skolēni, skolēnu skaitam pēdējos gados ir 

tendence samazināties. Skolas apkuri nodrošina vietējā katlu māja, apkures sezona ilgst no 

oktobra līdz aprīlim. Katlu mājā tiek izmantots universālais kurināmās koksnes katls, 

kurināmās koksnes veids - malka.  

 

Mācīšanos darot 

 

Baltinavas vidusskola vēlas kļūt par ilgtspējīga dzīvesveida veicinātāju, tāpēc atsaucas uz 

Valsts izvirzīto stratēģiski svarīgo uzdevumu - rosināt pašu skolēnu aktivitātes dabas kapitāla 

atjaunošanā jeb mācīšanos darot [2]. Baltinavas vidusskolas gadījumā tā ir ideja – rosināt 

skolēnus iestādīt meža platības, kuras spētu kompensēt CO2 emisijas, ko radījusi skolas 

apkures katlu māja. Nepieciešams pārbaudīt šo hipotēzi, izmantojot modelēšanu. Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam rada vīziju, ka Latvijā būs izteikti „zaļa”, uz 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem balstīta ekonomika un pārvaldība, kura spēs ātri reaģēt 

uz pārmaiņām un kuru uztvers kā savējo arī mazo apdzīvoto vietu iedzīvotāji [2]. Arī nelielā 

skolas katlu māja ir emisiju avots, taču CO2 izmešus varētu kompensēt mežs, kas absorbē 

CO2. Pēc Valsts Zemes dienesta informācijas meži aizņem 36,4% Baltinavas novada 

teritorijas. Vislielākās platības aizņem vidēja vecuma audzes un jaunaudzes. Uz 01.01.2012. 

jaunaudzes aizņēma 1746,47 ha lielu platību [3]. 

 

Sistēmdinamikas modeļa izveide programmā Powersim 

 

Lai izveidotu modeli nepieciešams definēt tā struktūru un ievades datus par Baltinavas 

vidusskolas katlu māju.  

Modeļa struktūras pamatelementi ir krājumi. Plūsmas un atgriezeniskā saite. Modelī ir divi 

krājumi – CO2 emisiju daudzums un mežu. Ieejošā plūsma CO2 emisijas krājumam ir emisiju 

rašanās, ko ietekmē saražotais siltuma daudzums, katla lietderības koeficients un emisijas 
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koeficients. Krājumam ir arī izejošā plūsma - CO2, ko absorbē meži. To ietekmē mežu platība 

(km2) un 1 km2 meža gada laikā absorbētais CO2 (tCO2/km2 gadā).  

Modelī izmantotie dati: skolas katlu māja gadā sadedzina 700 m3 malkas, pieņemot, ka tiek 

izmantota zaļa bērza malka ar 45% mitrumu (1m3 = 785 kg), katlu mājā tiek sadedzinātas 

549,5 t malkas.. Katlu māja tiek kurināta ar malku, tās emisiju koeficients ir 0,388. Tā kā koki 

sadegot atdod atmosfērā tikpat daudz CO2,  cik uzņēmuši augšanas laikā, malku parasti 

uzskata par neitrālu.  Tomēr CO2 no koksnes sadedzināšanas palielina kopējo CO2 

koncentrāciju atmosfērā. Tas rada papildus iemeslu atjaunot mežu platības (bez acīmredzamās 

vajadzības nodrošināt kurināmo nākotnei). Pēc katlu mājas darbinieka sniegtajām ziņām katla 

lietderības koeficients varētu būt 60%, iespējams, ka patiesībā tas varētu būt mazāks. Tikko 

iestādītais mežs neabsorbē CO2 tādos daudzumos, kā pieauguši koki. Lai atrisinātu šo 

problēmu, pievienoju koku stādīšanas plūsmai novēlojumu. 

 

Rezultāti 

 

Simulācijas rezultāti parāda, ka CO2 koncentrācija pirmo 20 gadu laikā pieaug, tās 

samazināšanās sākas tikai pēc 60 gadiem. Tik ilgā laikā var mainīties skolas enerģijas 

patēriņš, tā var pat tikt slēgta. Varam secināt, ka šāda metode CO2 „neitralizācijai” īpaši labi 

nestrādās. Skat. attēlu. 

 

  
CO2 emisijas gaisā no Baltinavas vidusskolas katlu mājas ņemot vērā plānotā pasākuma 

radīto CO2 samazinājumu 

 

Baltinavas vidusskolas katlu mājas radītās CO2 emisijas ir 253,8 tCO2/gadā, katlu mājai 

strādājot pašreizējajā režīmā 20 gados skola saražos 5076,01 t ogļskābās gāzes. 

 

Secinājumi 

 

Visjutīgākie šā modeļa parametri un tātad, faktori, kurus mainot var iegūt vislabākos 

rezultātus, ir katla lietderības koeficients un iestādītā meža platība uz skolnieku.  

Darbā aplūkotā CO2 izmešu kompensēšanas metode izrādījās nelietderīga, no kvantitatīvā 

skatupunkta, jo neizdodas kompensēt skolas katlu mājas radītās CO2. Tomēr izvēlētā pieeja 

sniedz, iespējams nozīmīgāku, devumu ceļā uz ilgtspējīgu Latviju – pievērs skolēnu 

uzmanību energoefektivitātes un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem un rada skolēnos sajūtu, 

ka viņi jau ir pielikuši savu roku ilgtspējības veicināšanā, kas savukārt rada atbildības sajūtu 

un motivāciju iedomāties par energoefektivitāti ne tikai skolā, bet arī viņu pašu mājās.  

Lai iegūtu lielāku CO2 samazinājumu būtu noderīgi izvēlēties stādīt nevis parastos kokus, bet 

gan ātraudzīgus krūmus ar līdzīgu CO2 absorbciju, piem., enerģētiskos kārklus. Apsverot šādu 

politiku, jāņem vērā, ka kārklu dzīves ilgums būs mazāks - pievienosies izejošā plūsma. Šos 

kārklus varēs izmantot katlu mājas kurināmajam, un līdz ar to samazināsies ievestās koksnes 

daudzums. 
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Domājot par iespējām nelielai lauku skolai kļūt par aktīvu vietējā rīcības plāna Agenda 21 līdzdalībnieci tika 

pētīta iespēja iesaistīt skolēnus skolas radīto CO2 emisiju kompensēšanas pasākumā, tādējādi kompensējot 

skolas katlu mājas radītās emisijas un nodrošinot skolēniem praktisku apmācību par klimata pārmaiņām un 

cilvēku atbildību pret vidi. Sistēmdinamikas pieeja tika izmantota piedāvātās politikas validācijai. Rezultāti 

parāda, ka šī pieeja nesniedz vērā ņemamu CO2 samazinājumu, taču skolēnu izglītošana rada sociālus 

ieguvumus. 
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an active participant in National Action Plan Agenda 21.  A Systems Dynamics approach was used to evaluate 

the validity of proposed policy.  Results showed that ecological efficiency, if the policy implemented, would be 

unsatisfactory for CO2 emissions reductions, however student’s education will bring social gains. 
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Ievads 

 

Eiropas Savienības valstīs 2010. gadā 67,6 % no primārās atjaunojamās enerģijas sastādīja 

biomasa (European Commission 2012). Pārsvarā tiek pieņemts, ka biomasas kurināmais ir 

oglekļa neitrāls. Tomēr, jāņem vērā, ka biomasas dzīves ciklā jāizvērtē arī biomasas 

sagatavošana, kas ietver tādas darbības, kā, piemēram, koksnes savākšanu, pārvadāšanu, 

skaldīšanu, malšanu, uzglabāšanu un arī žāvēšanu (Jäppinen et al. 2014). Šīs un vēl citas 

darbības ar biomasu ir saistītas ar enerģijas patēriņu, kas rada SEG emisijas, kā arī papildus 

izmaksas. Tādēļ kritiska nozīme ir efektīvam un ilgtspējīgam šo resursu lietojumam. 

Šī darba ietvaros tiek apspriesti eksperimentālā šķeldas žāvēšanas pētījumā iegūti rezultāti. 

Žāvēšana tiek veikta eksperimentālā ielādes tipa vertikālā žāvētājā, ar piespiedu gaisa padevi 

caur perforētu grīdu. Konkrēti šīs publikācijas fokuss tiek vērsts uz mitruma sadalījumu un 

pāreju žāvēšanas zonā žāvētā materiāla tilpumā.   

 

Metodoloģija 

 

Pirms eksperimentālās izpētes tiek veikta eksperimenta plānošana. Tiek izplānoti 15 

eksperimenti, variējot faktorus trīs līmeņos – temperatūru (20,0-28,5-37,0 oC), gaisa plūsmas 

ātrumu (0,03-0,13-0,22 m/s) un šķeldas slāņa biezumu (0,5-1,0-1,5 m).  

Žāvējamā materiāla vidējais sākotnējais mitrums tiek noteikts atbilstoši LVS EN 14774-2 

standarta metodei, bet vidējais beigu mitrums tiek aprēķināts pēc sākotnējā mitruma, ņemot 

vērā materiāla masas izmaiņas, kas tiek noteiktas, izmantojot žāvētāja pamatnē esošo augstas 

kapacitātes svaru platformu SvenskaVag HCPS-4. Lai noteiktu mitruma sadalījumu žūstošajā 

tilpumā tiek lietots manuālais Greinsinger elektroniskais mitruma mērītājs GMH 3830. 

Eksperimentālā žāvētāja sieniņas vertikālajā vidus līnijā ir izveidoti caurumi ar 0,15 m 

atstarpēm mērījumu zondes ievietošanai mitruma pārejas konstatēšanai.  

 

Rezultātu analīze un secinājumi 

 

Eksperimentos izteikti parādās pakāpeniska žāvētā materiāla žūšana, materiāla mitrumam 

samazinoties gaisa plūsmas padošanas virzienā, skat. 1. attēlu. 
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1. att. Mitruma sadalījums žāvētājā, piemērs divos eksperimenta apstākļos. (Slāņa biezums 1 

m, temperatūra a- 28,4oC, b- 26,5 oC, gaisa plūsmas ātrums a- 0,12 m/s, b- 0,20 m/s, mitruma 

vērtības attēlos norādītas %) 

 

1. attēlā redzamais sadalījums parāda materiālu pēc 24 stundu žāvēšanas. Attēla krāsojums 

idejiski atspoguļo šķeldas mitrumu, ar tumšāko krāsu norādot uz augstāku mitruma saturu.  

Mērījumu laikā tika konstatēts nevienmērīga žāvēšanas gaisa padeve, uz ko norāda 

paaugstināts mitruma saturs žāvētāja vidusdaļā. Attēlos redzams, ka apakšējos slāņos tiek 

sasniegts mitrums, kas ir zemāks kā koksnes līdzsvara mitrums, bet augstākajos slāņos žūšana 

tikpat kā nav sākusies. Tāda pati situācija tiek novērota arī visos citos eksperimentos. Pēc 24 

stundu žāvēšanas intensīva žūšana ir notikusi apakšējos 50 līdz 60 cm.  

Lai nodrošinātu vienmērīgu materiāla žāvēšanu, jābūt ekvalizētai žāvēšanas gaisa padevei, lai 

horizontālā slānī būtu vienmērīgs mitruma daudzums, un varētu veidot vienkāršāku sistēmu 

žāvētā materiāla aizvadei. Ielādes tipa žāvētājiem žāvētā materiāla aizvadīšana no apakšas 

varētu būt būtisks uzlabojums, tos pārveidojot par nepārtrauktas darbības žāvētājiem, kā arī ar 

jau izžāvēto materiālu neradot lieku pretestību žāvētāja gaisa plūsmai, kas palielina žāvētāja 

enerģijas patēriņu. Materiāla žūšanas attīstība ir jāņem vērā jau žāvētāju plānošanas un 

attīstīšanas posmā.  

 
Izmantotā literatūra 
1.European Commission, 2012. eurostat. Renewable energy statistics. Available at: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Renewable_energy_statistics#Primary_production  

2. Jäppinen, E. et al., 2014. Greenhouse gas emissions of forest bioenergy supply and utilization in Finland. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, pp.369–382. 

 
Kļaviņa K., Žandeciks A. Šķeldas kurināmā žāvēšanas eksperimentālā izpēte. Mitruma pāreja 

Ņemot vērā to, ka biomasas lietošana enerģētikā, aizstājot fosilo energoresursu lietošanu, aizvien pieaug, 

aizvien svarīgāka kļūst efektīva un ilgtspējīga biomasas resursu lietošana. Kā viens no dzīves cikla elementiem 

tiek apskatīts žāvēšanas process, veicot eksperimentālo izpēti. Šajā rakstā tiek aplūkota žāvēšanas procesā 

radītā mitruma zonu veidošanās, mitrumam vispirms pametot gaisa plūsmas ceļā esošos pirmos slāņus, tikai tad 

tālākos. Šī parādība ir būtiska žāvētāju dizaina stadijā. 

 

Klavina K., Zandeckis A. Wood chip fuel drying ekxperimental Research. Drying front 

Taking into account that the use of biomass in energy production as a replacement of the fossil fuels is 

increasing, it is becoming even more important to use the biomass resources efficiently and sustainably. In this 

research the drying of biomass is analysed as an important part of the biomass life cycle. This paper discusses 

the development of the drying front during the biomass drying. It is very significant to consider this feature 

during the development of the biomass dryer design.   

  

a) b) 
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Ievads 

 

Maģistru studiju programma ir izveidota ar mērķi sagatavot plaša profila un augstas 

kvalifikācijas speciālistus ar sistemātisku domāšanu un padziļinātu izpratni par tehnoloģiju 

attīstību videi daudzīgā virzienā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiek nodrošināta nepārtraukta 

vides izglītības kvalitātes paaugstināšana. Maģistru studiju programmas attīstības ietvaros tika 

izveidots jauns mācību kurss “Ekoloģiskie pētījumi”. Kurss izveidots ar mērķi sniegt 

studentiem priekštatu par zinātnisko publikāciju sagatavošanu. Ikviena pētījuma rezultātus var 

pasniegt zinātniskās publikācijas veidā, bet lai to izdarītu ir nepieciešams zināt zinātnisko 

publikāciju uzbūvi un mērķi, kādam nolūkam publikācija tiek sagatavota. Lekcijās un 

praktiskajos darbos tiek apskatīti jautājumi, kas ir saistīti ar publikāciju sagatavošanu pēc 

IMRAD struktūras.  

 

Metodika 

 

Uz 2014./2015. mācību gada rudens semestri ir izveidots un tiek aprobēts studiju kurss pirmā 

kursa maģistriem “Ekoloģiskie pētījumi”. Kursa lekcijas un praktiskās nodarbības tika 

sagatavotas atbilstoši IMRAD struktūrai. Kurss tika plānots tā, lai pēc katras lekcijas būtu 

saistošs praktiskais darbs, ar mērķi nostiprināt iepriekšējā lekcijā iegūtās zināšanas. Kursa 

lekcijas un praktiskos darbus vadīja Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta 

inženierzinātņu profesori, doktori un doktoranti. Kursa ilgums ir 2 mēneši. 

Ievadlekcijā studenti tika iepazīstināti ar zinātnisko darbu, kur tika norādītas galvenās 

pētniecības sfēras un tika iepazīstināti ar studiju priekšmetu plānu. 

Turpmākās lekcijas tika balstītas uz tieši tādu pašu struktūru, kāda ir zinātniskajām 

publikācijām. Pirmajā lekcijā studenti tika iepazīstināti ar literatūras analīzes procesu, kas 

galvenokārt zinātniskājā publikācija veido publikācijas ievadu (Introduction). Lekcijā tika 

atbildēts uz vairākiem jautājumiem, piemēram, kādi ir literatūras apskata mērķi, kā izvēlēties 

literatūru un to analizēt, kāda ir literatūras apskata struktūra un rakstīšana, kā arī sniegti 

praktiski ieteikumi no lektora puses un ieteikta literatūra par ievada sagatavošanu zinātniskājā 

publikācijā. Atbilstoši lekcijai par literatūras analīzes procesu, tika sagatavots un novadīts 

praktiskais darbs par literatūras analīzi. Studentiem lekcijas sākumā tika atgādinātas galvenās 

iezīmes, kam jāpievērš uzmanība veicot liteatūras analīze un individuāli bija jāsagatavo 

ievads par izvēlēto tēmu. Studentu praktiskais darbs tika novērtēts ar vērtējumu iesk./neiesk. 

Turpmākajā lekcijā studenti tika iepazīstināti ar nākamo zinātniskās publikācijas daļu, kas ir 

metodoloģija (Methodology). Lekcijā tika sniegtas abildes uz jautājumiem, kas ir 



 26 

metodoloģija un tās nozīme zinātniskajā publikācijā. Tika sniegti priekšlikumi, kuri būtu 

jāievēro rakstot zinātnisko publikāciju, piemēram, ka metodoloģijas daļa ir svarīgākā daļa 

zinātniskajā publikācijā un tai ir jābūt tiešai, precīzai un aprakstam par veikto pētījumu ir 

jābūt hronoloģiskā secībā, lai to varētu atkārtot lasītājs. Prakstiskais darbs metodikas 

izklāstam tika izstrādats balstoties uz pieejamām zinātniskajām publikācijām zinātniskajās 

datu bāzēs, kur zinātniskajām publikācijām ir atšķirīgas metodiskās daļas. Studenti tika 

sadalīti grupās un analizēja no publikācijām metodikas daļas, ar mērķi saprast, ka pastāv 

dažādas metodikas un iegūtie rezultāti var tikt aprakstīti gan eksperimentāli, gan ar 

datormodeļiem, gan ar izstrādātiem algoritmiem, gan kā padziļināts literatūras apskats. 

Sudenti analizēto metodikas daļu prezentēja un veidoja diskusijas ar pārējiem grupas bedriem 

par to kāda ir esošā metodika, vai atbilst galvenajiem nosacījumiem un kur vēl ir iespējams 

pielietot šādu metodiku. 

Svarīga daļa zinātniskajā publikācijā ir rezultātu (Results) ieguvu un analīze, diskusija 

(Discussion) par rezultātiem un secinājumi. Studentiem tika novadīta lekcija, kur tika 

uzskaitīts, kādiem ir jābūt rezultātiem zinātniskājā publikācijā, ka rezultāti var tikt attēloti 

tabulās, attēlos un grafikos. Lekcijā tika uzsvērts, ka publicējamais materiāls ir rūpīgi jāatlasa 

no palīgmateriāla, kā arī jā ir būtiski negatīvi rezultāti, tad arī tie ir jāiekļauj zinātniskājā 

pētījumā. Lai publikācija būtu strukturēta, ir jāiekļauj diskusiju sadaļa, kurā interpretē iegutos 

rezultātus. Praktiskais darbs tika izstrādāts ar mērķi sniegt ieskatu studentiem par to, kā 

pareizi attēlot un analizēt datus. Studenti strādāja indivudiāli vai pa pāriem, kur pamīšus tika 

stāstīti piemēri un veikts praktiskias darbs. 

Studija kursa pēdējā lekcija iekļauj visu iepriekšējo lekciju un praktisko darbu apkopojumu un 

studentiem tiek dots uzdevums no esošā parauga sakārtot pareizā secībā publikāciju fragmetus 

pareizajā secībā, lai izveidotu strukturētu publikāciju. 

 

Rezultāti un diskusija 

 

Izstrādātā studiju kursa mērķis bija iegūt zināšanas par zinātnisko publikāciju struktūru un to 

sagatavošanu. Kursa saturs tika veidots ar tādu pašu struktūru, kāda ir zinātniskajām 

publikācijām. Pielietojot IMRAD struktūru, lekcijas un praktiskie darbi tika organizēti saistīti, 

lai noslēgumā students varētu izveidot publikāciju par izvēlēto tēmu paralēlajā studiju kursā. 

Studenti pēc kursa apmeklēšanas ir ieguvuši padziļinātu izpratni par zinātniskās publikācijas 

struktūras daļām un ir spējīgi sagatavot zinātnisko pulikāciju, konsultējoties ar zinātniskā 

darba vadītāju, par veikto pētījumu. 

 
Lauka D., Blumberga D. Ekoloģisko pētījumu maģistra programmas studiju kurss 

Maģistru studiju programmas attīstības ietvaros tika izveidots mācību kurss “Ekoloģiskie pētījumi” ar mērķi 

sniegt studentiem zināšanas par zinātnisko publikāciju struktūru un to sagatavošanu. Studiju kursa modulis ir 

sagatavots balstoties uz IMRAD struktūru, kur lekcijas un praktiskie darbi tiek veltīti katrai sadaļai atsevišķi. 

Studiju kursa laikā studenti paralēli sagatavo zinātnisko publikāciju par izvēlēto tēmu kādā no paralēli 

notiekošajiem priekšmetiem. Studenti kursa beigās ir ieguvuši izpratni par zinātniskās publikācijas struktūru un 

spēj patstāvīgi, konsultējoties ar vadītāju, sagatavot zinātnisko publikāciju. 

 

Lauka D., Blumberga D. Study course “Ecological research” for Master programm students 

A study course “Ecological reserach” was established within the Master study programm. The aim of this 

course was to provide knowledge about scientific publication structure and it preperation. The course module 

was prepared based on IMRAD structure, where lectures and practical works were dedicated to each module 

section. Students were preparing scientific publication on chosen topic in one of the study course. At the end of 

the course students have gained an understanding of the structure of scientific publication and now are able to 

prepare scientific publication in consultation with researcher. 
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Introduction 

 

The meta-analysis of surveys asking scientists about their knowledge of ethical misconduct 

shows that on average around 30 % of scientists admits to a variety of questionable research 

practices. Two per cent of respondents admitted to a more serious form of misconduct –

fabrication or falsification of data [1]. 

The first few proven cases of scientific misconduct were not considered as such immediately, 

but many years after. The Tuskegee Syphilis Study (sponsored by the US Department of 

Health starting year 1932) involved experiments of effects of untreated syphilis with unaware 

human subjects were only exposed in 1966 by Henry Beecher [2,3]. 

Even though the main reason for Nuremberg Code creation (1946) was the human 

experiments in concentration camps, these principles are now accepted all over the world. 

There are 10 points of the Nuremberg Code including principles as informed consent, absence 

of coercion, properly formulated scientific experimentation and beneficence toward 

experiment participants [3]. 

The importance of ethics in science can be viewed from two perspectives – the individual and 

the general. For science in general the ethic ensures respect toward the subject of research 

(humans and animals) and ensures that data can be trusted both by other scientists and key 

decision makers (as many policies are based on scientific data). The overall trust and support 

from society as well as the scientific community is as important as ever with the speed of 

technology innovation. For individuals ensuring ethical aspects establishes credibility as a 

scientific researcher (essential for successful career in science) as well as builds trust among 

peers and within scientific communities. This further encourages openness, data sharing, 

collaboration and co-operation [4]. 

 

Types of ethical violations 

 

Ethical violations may be committed in several stages of the study – the planning of research, 

conduct of research, data analysis. In general there are 3 major groups of ethical misconduct 

within the conduct of the study itself and several other specific violations [2,4]. 

The three main groups are fabrication, falsification and plagiarism. Fabrication is the most 

serious form of violations as it is the publication of non-existent data (data are created without 

actually performing the experiments or conducting the analysis) or the publication of already 

existent data as something new. It might seem that it is obvious violation of ethical rules, but 

there are many cases in scientific community. It is the most serious form of misconduct [2,4]. 

Falsification is a much broader violation group which includes distortion of the research 

process, data improvement, photo-manipulation, deliberate misuse of equipment or materials, 

mailto:Laura.Pastare@gmail.com
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material improvement, omitting of negative data or in other words showing the results in a 

better light by any means possible. Photo manipulation is a popular misconduct in biology 

field, including the changing of part of picture, the brightness and contract changing and so 

on. There are many cases in scientific community of falsifying data, but one of the most know 

is the case of Eric Poehlman, the first academic to be sentenced to prison for falsifying data. 

The reputable human obesity researcher falsified data on 17 grant applications with the total 

amount of 2.9 million USD [4,5]. 

The most common type of ethical violation is plagiarism (wrongful appropriation and stealing 

and publication of another author’s language, thoughts, ideas or expressions and the 

representation of them as ones own original work) and is also the most common reason for 

rejection of original research article. In most cases plagiarisms is committed unknowingly by 

not referring ones parts of text to its original author [2,4,6]. 

Other forms of misconduct include conflict of interest (mostly common within the chemical, 

medical and pharmaceutical industries) especially in cases of private research grants, 

appropriate use of animals and humans as subjects in research, not mentioning the main 

authors of the study or mentioning people who have not contributed to the actual study (most 

common with senior staff being added to publications to maintain the number of new 

publication per year), salami science (the splitting of one study into several articles) and so 

on. The Nuremberg Code and Helsinki Declaration state the conditions for using humans as a 

subject [2, 3,4]. 

 

Discussion 

 

There are several reasons for committing ethical violations in science, most commonly a 

personal gain – either the fame, money, egoism or because of the pressure of the grant 

received or the famous “publish or perish”. It must be noted that only deliberate actions to 

distort the results are assumed as misconduct, in some cases the noise aspects are just 

unknown and the results just don’t shows the actual situation for unknown reasons [2,4]. 

The consequences of any violations differ, starting from only a warning and a slap on the 

wrist to even prison-time and fines. But for scientists the most horrible punishment is the lost 

reputation and ban of the scientific community [2,4]. 

It is important to talk about these subjects with the new researchers and students to create 

open and trustful relationships within the local and international scientific community. For 

environmental scientists the same ethical points should be taken into account. The areas of 

common ethical aspects are the conflict of interests within grants for research, use of humans 

and animals within research and the ethics of the research itself. On of the main questions for 

researchers of first generation biofuels (based on food crops) was the food versus energy – 

whether it is ethical to use food crops for energy production seeing that there is still hunger 

problems in some parts of the world? With the new generations of fuels this problem is 

partially solved but still is hanging over the heads of environmental scientists.  
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Pastare L., Paturska A., Ētiskie apsvērumi vides zinātniekiem 

Tēzes iekļauj galvenos ētiskos apsvērumus un pārkāpumus zinātnē kā nozarē un statistiku par šo pārkāpumu 

biežumu. Tiek mineti arī biežākie iemesli par šo parkapumu dabu un rašanās iemesliem. Tā kā raksta autori ir 

vides zinātnes nozares specialist, tēzes fokusējas uz tiem aspektiem, kas vides zinātniekiem ir vissvarīgākie un 

biežāk sastopamie. 

 

 

Pastare L., Paturska A., Ethical aspects for environmental scientists 

The thesis includes the overview and statistics of the most common ethical violation forms as well as other 

ethical violations, the main reasons and consequences for it. The paper focuses on the aspects most common and 

important for environmental scientists as the authors are specialized in the field.  
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Introduction 

 

Environmental Policy and Economics is one of the courses in Masters degree educational 

programme at Riga Technical University. As it is essential for the further career of 

environmental specialists, role-plays are used to simulate the real situations, which can appear 

during the working practice of graduates. Current situation is used for the selection of the 

theme of simulation, and the topic theme of 2014 is the air pollution in the centre of Riga. The 

aim of the simulation is to work out types of strategy, which might be a solution of the 

problem, and to calculate their profitability. 

 

Role-play method 

 

The role-play is a part of the Environmental Policy and Economics course. The whole group 

participate in the process, for several times being divided into groups. Three seminaries are 

performed, until those groups get ready, analysing literature and mass media information and 

making summaries in the term paper’s format. 

For the first seminary five (5) groups are found, which are: Riga city council, association of 

inhabitants, environmental activists, motor transport users association and Riga free port. 

Groups are determinated on the basis of causes of the air pollution, which are: use of transport 

with internal combustion engines, coal transshipment in Riga free port and stationary 

emission sources (household heating). Students arrange presentations and discussion. 

For the second seminary new groups are founded, and each group consists of students with 

the different roles and interests. The task is to work out five (5) solution alternatives, reaching 

an agreement of the majority of the group. The solutions then are written in a form of term 

paper. 

For the third seminary each student gets an individual task to calculate, first of all, damage of 

the problem, using the method of the external expenses, and, secondly, the profitability of 

solutions, elaborated for the second seminary. Each student should also provide the 

information about political instruments, which might be used according to the solution, 

society part(s), which may be influenced, and the delegation of the action. 

The final stage of the role-play for each student is a report. 
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Results 

 

The result may be divided into two aspects: first of all, profitability of each alternative 

solution is calculated and therefore the suitability is shown. Secondly, students are acquainted 

with different technologies and political instruments in an interactive way, as well as 

presentation and communication skills are trained; this fact is referable to the result of 

educational process. Students get experience in finding compromises, consideration of 

different interests, as well as the skill of orientation in legislation of Latvia and the European 

Union. 

 

Conclusions 

 

The role-play is an interactive way to study the current environmental problems, to find the 

solutions for them and to train personal skills. The role-play is a sufficient part of educational 

process in the course of Environmental Policy and Economics at Riga Technical University. 

This method simulates the real situations, which can appear during the working practice of 

graduates in governmental and non-governmental institutions. 

 

 
Blumberga A., Kārkliņa K., Lietišķā spēle „Gaisa piesārņojums Rīgas centrā” priekšmetā „Vides politika un 

ekonomika” Rīgas Tehniskajā universitātē 
Rakstā apskatīta lietišķās spēles kā apmācības veida izmantošana Rīgas Tehniskās universitātes praksē 

priekšmetā “Vides politika un ekonomika”, kas tiek pasniegts maģistrantūras pirmā kursa studentiem. Ir definēti 

darbības mērķi, paņēmieni un izpildījuma kārtība, kā arī darba struktūra un secība. Darba gaitā ir paredzēti trīs 

semināri, kuros studenti sagatavo prezentācijas un piedalās diskusijās, un patstāvīgais darbs – literatūras un 

masu informācijas līdzekļu analīze, atskaišu sagatavošana un alternatīvu izmaksu analīze. Ir aprakstīti ieguvumi 

no metodes pielietošanas studentu profesionālo un personīgo zināšanu un iemaņu pilnveidošanai. Lietišķās 

spēles tēma ir izvēlēta saskaņā ar esošo situāciju Rīgā 2014. gadā un ļauj simulēt valstisko un nevalstisko 

organizāciju darbību. 

 

 
Blumberga A., Kārkliņa K., Role-play „Air pollution in Riga city centre” in Environmental Policy and 

Economics course at Riga Technical University 
Use of role-play as a type of training in the Masters course of Environmental Policy and Economics, which is 

taught to first-year students at Riga Technical University, is examined in the paper. The main goals, methods 

and order of performance, as well as structure and sequence of the work are defined. Three seminaries are 

provided, in which students made presentations and were involved in discussions, and the individual work – 

analysis of literature and mass-media information, as well as arrangement of reports and calculation of the 

costs – was performed. Gains of use of the method for the professional knowledge and practical skills are 

described in the research. Theme of the role-play is selected according to the situation in Riga in 2014 and gives 

a possibility to simulate the labour process of governmental and non-governmental organizations. 
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Introduction 

 

Paper production is one of the largest consumers of water and chemicals adopter different 

stages of the technological process. According to best techniques methods paper mill 

“Ligatne” need to reduce clean water consumption, optimize water management and re-use of 

water by biological purification. However, water management can be optimized by creating 

closed water systems. Reducing the load on the biological waste water treatment plant in 

paper mill “Ligatne” is needed effective pretreatment of industrial wastewater, fiber 

separation and mass return preparation process. Paper mill sewage is pre treated in 

mechanical flotation equipment. In the pulp production process and to increase fiber flake size 

in flotation process are added LYCRID P48 or POLIFLOC cationic flocculants. The aim of 

scientific work was to determine the optimum doses of flocculants LYCRID P48 POLIFLOC 

in the flotation process and effectively pre treated industrial sewage of paper mill „Ligatne”. 

 

 

Summary 

 

Experimentally wastewater were treated using coagulation/flocculation and flotation process, 

adding different doses of 2% Al2(SO4)3 coagulant and doses of 0.1% LYCRID P48 and 

POLIFLOC flocculants. The experiments were carried out in jar tests with the coagulant 

dosages range of 10 - 800 mg/l and flocculants dosages range of  2 – 40 mg/l, rapid mixing at 

250 rpm for 5 min, followed by slow mixing at 50 rpm for 20 min and settling time of 30 min.  

To investigate the flotation process the author designed and constructed a prototype of 

flotation devices, it ensured maximum conformity of to the original and technology, reducing 

the size of the experimental equipment about 30 times. Research covers dependence of pH, 

conductivity, turbidity on different doses of Al2(SO4)3 coagulants, LYCRID P48, POLIFLOC 

flocculants. Wastewater pH measurements were taken using pH meter "Waterpoof pH Tester 

Basic", conductivity was measured using "Waterpoof EC Tester low 0 to 1990 µS/cm” 

equipment, turbidity determined using "Turbimeter AL45OT-IS". 

By using the flocculation equipment were definited that the optimal working range of one 

component system for coagulant Al2(SO4)3 is from 400 to 800 mg/l, for flocculants LYCRID 

P48 is from 6 to 8 mg/l  and for flocculation POLIFLOC is from 10 to 15 mg/l. For two 

component system better sewage treatment results for LYCRID P48 and for the flocculant 

POLIFLOC were achieved by adding the coagulant Al2(SO4)3 of dose concentration from 80 

to 120 mg/l. The optimal dose concentration of two component system for flocculants 
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LYCRID P48 is  from 6 to 10 mg/l and POLIFLOC is from 6  to 12 mg/l. It has been found 

that increasing the concentration of flocculant LYCRID P48 from 6 to 15 mg/l, using flotation 

devices prototypes, turbidity decreases from 40.3 to 19,9 NTU, while increasing the 

flocculant LYCRID P48 concentrations of from 20 to 30 mg/l, turbidity gradually increases 

from 44,7 to 52.2 NTU, drastically do not changing the pH from 7.6 to 7.7, conductivity 

ranged from 719 to 705 mS/cm. It is defined that increasing the concentration of flocculant 

POLIFLOC from 6 to 15 mg/l, using flotation devices prototypes, turbidity decreases from 

53.6 to 21.9 NTU, increasing flocculant POLIFLOC concentration of 20 to 30 mg/l, turbidity 

increases from 57,3 to 67, 2 mg/l. Electrical conductivity ranges from 764 to 724 mS/cm, pH 

drastically do not changes from 7.6 to 7.7. Recommended the optimal dose of flocculant 

concentration  for flotation process optimization in paper mill „Ligatne”, that are from 10 to 

15 mg/l (P48 LYCRID flocculant 24,0 to 18,2 NTU) and from 12 to 15 mg/l (POLIFLOC 

flocculant 23,3 to 21,9 NTU) and sewage treatment efficiency increases from 40 to 98% for 

LYCRID P48 flocculant and from 38 to 98% for POLIFLOC flocculant compared to the 

efficiency of the sewage treatment with flocculant dose concentration of 1.6 mg/l. It has been 

shown that the use of optimal concentrations of flocculant, flocculant consumption in the year 

are from 4716 to 7120 kg (LYCRID P48 from 10 to 15 mg/l) and from 5702 to 7120 kg 

(POLIFLOC from 12 to 15 mg/l). It has been calculated that using the optimal concentrations 

of flocculant, it costs from 11788 to 17800 EUR (LYCRID P48 from 10 to 15 mg/l), from 

11405 to 14240 EUR (POLIFLOC from 12 to 15 mg/l). Cellulose fibers in flotation process 

were calculated on the ground of suspended solids modeling at different flocculant LYCRID 

P48/POLIFLOC concentration, depending on the turbidity.  It is estimated that cellulose fiber 

quantity in the year were constituted from 1387 to 1392 t (LYCRID P48 from 10 to 15 mg/l), 

from 1387 to 1397 t (POLIFLOC from 12 to 15 mg/l). It has been shown that the use of 

optimal concentrations of flocculant, flocculant costs was constitute from 11788 to 17800 

EUR (LYCRID P48 from 10 to 15 mg/l), from 11 405 to 14 240 EUR (POLIFLOC from 12 

to 15 mg/l). Amount of pulp fiber costs at optimal dose of flocculant concentration constitute 

from 18039 to 18100 EUR (LYCRID P48 from 10 to 15 mg/l), from 18 039 to 18 163 EUR 

(POLIFLOC from 12 to 15 mg/l). The economic effect of using different doses of flocculant 

concentration efficient treatment of waste water and pulp fibers difference flotation process 

constitutes from 6 251 to 239 EUR (LYCRID P48 from 10 to  15 mg/l), from 6634 to 3923 

EUR (POLIFLOC from 10 to 15 mg/l). 

 

 
Božko M., Teirumnieks E. Flotācijas procesa izpēte līgatnes papīrfabrikā un tā optimizācijas parametru 

pamatojums  

Šajā darbā apskatītas fizikāli ķīmiskās notekūdeņu attīrīšanas metodes papīra ražotnē „Līgatne”. 

Eksperimentālā līmenī notiek notekūdeņu attīrīšana izmantojot koagulācijas / flokulācijas un flotācijas procesus, 

dažādās devās pievienojot 2% Al2(SO4)3 koagulantu un 0.1% LYCRID P48 un POLIFLOC flokulantu. 

Eksperimenti tika veikti izmantojot „jar”  testus ar dažādām koagulanta devām robežās no 10 -800 mg/l un 

flokulanta devām no 20 -40 mg/l. Izmantojot flotācijas iekārtas prototipu, kur optimālā rekomendētā flokulanta 

koncentrācijas deva flotācijas procesa optimizācijai papīra rūpnīcā „Līgatne” ir 10 līdz 12 mg/l (P48 LYCRID 

flokulants) un 12 līdz  15 mg/l (POLIFLOC flokulants). Rezultāti parāda, ka viena polimēra sistēmu var vienu 

pašu izmantot koagulācijas-flokulācijas procesā, pateicoties  flokulantu efektivitātei. 
 
Božko M., Teirumnieks E. Flotation process research in the Ligatne paper mill and justification of 
optimization of parameters 
Physical-chemical waste water treatment methods in paper mill “Ligatne” are studied in this work. 

Experimentally wastewater are treated using coagulation/flocculation and flotation process, adding different 

doses of 2% Al2(SO4)3 coagulant and doses of  0.1% LYCRID P48 and POLIFLOC flocculants. The experiments 

were carried out in jar tests with the coagulant dosages range of 10-800 mg/l and flocculants dosages range of 

2–40 mg/l. By using prototype flotation equipment, he optimal dose of flocculant concentration for flotation 

process optimization in was recommended to paper mill „Ligatne”, that are from 10  to  12 mg/l (P48 LYCRID 

flocculant) and are from 12  to  15 mg/l (POLIFLOC flocculant). This result suggests that single-polymer system 

can be used alone in the coagulation–flocculation process due to the efficiency of the flocculants. 



 34 

THERMAL CONDUCTIVITY OF FREELY PATTERNED PINE AND 

SPRUCE NEEDLES 

 

BRĪVI BĒRTU PRIEŽU UN EGĻU SKUJU SILTUMVADĪTSPĒJA 
 

 
Indra Muižniece, M.sc. 

Dace Lauka, M.sc.ing. 

Dagnija Blumberga, Dr.habil.sc.ing.  

Riga Technical University, Institute of Energy Systems and Environment 

Adress: Āzenes street 12/1, Riga, LV-1048, Latvia 

e-mail: indra.muizniece@rtu.lv 

 

 

Keywords: coniferous, heat insulation, needles, thermal conductivity 

 

 

Introduction 

 

As the prices for energy resources are rising, the costs of housing heating also rises, and thus 

the question of refurbishing housing with the intent to improve thermal isolation is becoming 

more and more essential.Thus, to achieve sustainable or “green” buildings, integration and 

application of innovative technologies and products should be applied (e.g. through design 

and construction). Most common thermo insulation materials are inorganic, affordable, 

available and easy to use. Recent studies have shown that some of the inorganic materials 

may have a negative impact on human health. Thus the importance to use organic material for 

thermo insulation arises. Use of natural materials for thermo insulation is closely related to 

ecological building. Material choice in ecological building takes into account factors like 

renewability, recyclability, etc. 

Pine and spruce are the most common coniferous trees in the temperate climatic zone. In 

countries like Latvia, where more than half (54 %, 2013) of its area are covered with pine 

forests, wood biomass is one of the most important resources. The wood biomass has a wide 

range of usage in local enterprises and it is also exported. Most of the coniferous forestry 

residues are left in the forest unused and, in time, naturally decompose. The only know use of 

coniferous forestry residues in Latvia is in the production of extracts, but the production 

capacity is small (maximal capacity 800 t/a, actual capacity under 50 t/a). This means that 

every year thousands of tons of coniferous forest residue are left to decompose instead of 

being used as a valuable resource. Approximately 700 thousand tons of coniferous forestry 

residues are created and wasted in the Baltic States every year. 

The manuscript presents an innovative idea for a potentially ecological thermal insulation 

material. The freely patterned coniferous foliage material can be produced by cleaner 

production principles, thus creating a solution to the forestry residue use problem. 

 

Materials and methods 

 

In order to evaluate the coniferous material, the Design of Experiment (DoE) method was 

used which makes it possible to determine the impact of main factors and to structure the 

overall experiment procedure.  

The aim of the experiment is to determine the thermal conductivity coefficient of freely 

patterned pine and spruce needles. The main parameter in the experiment is the thermal 

conductivity as it describes the thermal insulation material performance the best. A two-factor 

experimental plan is used, where the factors are type of coniferous (spruce or pine) and the 
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drying time (1 month or 1 year). A total of four samples were used, the thermal conductivity 

coefficient was determined in three replicates (in order to increase the reliability of results).  

The thermal conductivity coefficient is determined by heat flow measurements based on ISO 

9869 standard Thermal insulation – Building elements –In-situ measurements of thermal 

resistance and thermal transmittance (1994) requirements. Measurements are carried out with 

heat flow measuring equipment unit Hukesflux DT01.  

 

Results  

 

For the results of the thermal conductivity experiment, statistical analysis was conducted 

(including factor impact analysis, mathematical modeling and use of software StatGraphic).  

The gained results prove that freely patterned pine and spruce needle biomass has a low 

thermal conductivity coefficient (λspruce=0.0375 W/(m∙K), λpine=0.075 W/(m∙K)). This means 

that both of these materials could be utilized as thermal insulation. Compared with already 

existing thermal insulation materials (see Fig. 1.) spruce needle biomass shows as good or 

better performance than most of them. The performance is equal to such thermal insulation 

materials as extruded foam polystyrene, mineral and stone wool. These three are the most 

popular and commonly used insulation materials in the world.  In case of pine, the 

performance is average compared to existing materials.  

The difference between the performances of these two species can be explained by the size 

and form difference of the needles. These parameters influence the density, airflow and other 

parameters in the freely patterned material, in case of spruce the density of material is higher 

as the needles are smaller and create fewer gaps for air to flow through.  

In case of Latvia, pine tree growth is larger and more common than spruce, meaning that there 

is more biomass available for the production of thermal insulation material. As its thermal 

conductivity is higher, a solution should be found how to better utilize these types of forest 

residue - either by mixing the spruce and pine biomass together or by reducing the gaps 

between the needles (changing the material from freely patterned to compress).  

 

Figure: Thermal conductivity of organic and inorganic materials, 
Km

W


  

Even though the list of pros for coniferous needle biomass use as a freely patterned thermal 

insulation material is long, more analysis and experiments are needed to determine whether its 

performance is actually similar to already existing thermal insulation materials. The aim of 

this article was to determine thermal conductivity, which is only one of the parameters that 
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determine the suitability as a heat insulation material. Other factors include: durability, 

moisture absorption during exploitation, granulometric content changes over time, safety and 

whether the material meets the fire safety standards. The fact that untreated and dried needle 

biomass can catch fire easily should be taken into account and solutions should be found. For 

the produced material to stay ecological even after the treatment, new solutions are necessary. 

In addition, things linked to the production and installation phase of the material should be 

assessed as well as their impact on the life cycle of the product. For example, a solution for 

mechanical removal of pine tree needles from the branches should be found in order to ensure 

a possibility of scale-up projects.  

The first step of proving that the new material has low thermal conductivity has been made 

and further analysis of the subject should be continued as there is potential for an innovative 

and ecological insulation material that can be produced locally.  

 

Conclusions 

 

The use of freely patterned coniferous tree needles as a thermal insulation material is a 

rational and innovative use of forestry residues. 

Different species of trees provide different types of needles so the thermal conductivity of 

them is different. Freely patterned spruces thermal conductivity coefficient is λ = 0.0375 

Km

W


, freely patterned pine thermal conductivity coefficient is λ = 0.075

Km

W


. 

Freely patterned needle material is ecological and environmentally friendly in its life cycle as 

cleaner production principles can be applied.  

The longer the spruce and pine needles are dried, the lower the moisture content. The drying 

period does not affect the performance of the insulation material.  

The thermal conductivity of the spruce needle material is similar to already existing thermal 

insulation materials, but further research is needed to ensure the performance and safety 

conditions of the new material.  

 

 
Muižniece I., Lauka D., Blumberga D. Brīvi bērtu priežu un egļu skuju siltumvadītspēja  

Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot brīvi bērtu priežu un egļu skuju siltumvadītspēju. Vadoties pēc divu faktoru 

eksperimenta plāna tika veikts eksperiments un iegūto rezultātu analīze. Tika noteikta mitruma un skuju koku 

sugas ietekme uz brīvi bērtu skuju siltumvadītspēju. Rezultāti pierāda, ka atšķirīgām skuju koku sugu skujām ir 

atšķirīgs siltumvadītspējas koeficients, ko var ietekmēt arī citi faktori. 

 

 
Muižniece I., Lauka D., Blumberga D. Thermal conductivity of freelty patterned pine and spruce needles  

The aim of the study is to define thermal conductivity coefficient of freely patterned pine and spruce needles. 

Heat flow measurements were made according to a two-factor experimental design and analysis of the full 

experimental design was conducted. The moisture and coniferous tree species effect on thermal conductivity 

coefficient were determined. The results show that different coniferous tree species’ needles have different 

coefficient of thermal conductivity, which is also influenced by other factors. 
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Introduction 

 

More often society starts to pay attention to „green” lifestyle, including how everyday use 

products influence environmental and their own health. It`s also referable to building 

materials, especially heat isolation materials, because of the price increase for heat energy, 

energy-efficient house building and renovation of existing houses. For sustainably thinking 

person, it is important to have natural materials for their home, which in its lifetime has as 

little negative influence as possible to health and environment. Ecological heat isolation 

materials, which are made of organic raw materials fulfills all these requirements.  

Nowadays, from natural fibers produced heat isolation materials, which is renewable energy 

source, becomes more and more popular.  Well known and studied as heat isolation materials 

are such organic fibers as  hemp, wool, coconut fiber, flax, cotton and cellulose.  These fibers 

are researched in composite materials or together with some cohesive substances (well-known 

cohesive substances are different types of cement) or different combinations of organic fibers 

such as hemp fiber mixed with flax fiber. 

Research and popularity growth of usage for these types of heat isolation materials is 

explainable with its low mass density and structure of its cells, which is why material has very 

good sound and heat isolation properties. Often it is more advantageous to use these instead of 

synthetic fibers. Another benefit of these materials is that they are made from renewable 

resources, which does not create remarkable influence towards the environment. Comparing 

mineral wool heat isolation, natural fiber has quite similar and sometimes even better physical 

properties (for example heat conduction). Despite all positive points, synthetic isolation 

materials still dominates in construction and building material industry. This fact is 

explainable with negative properties of natural material fibers.  First of all, natural fibers have 

good moisture absorption ability.  This is explainable with open pore structure in isolation 

materials, and with its fiber natural structure. Besides, moisture absorption ability of heat 

isolation material has negative influence on heat transfer coefficient. If we reduce moisture 

absorption, physical and mechanical properties of heat isolation material would become 

better. 

Another negative property, which affects heat isolation materials of organic origin, is 

biological attack (such as fungoid and vermin). But fundamental deficiency is its 

inflammability. Materials that are made of untreated natural fiber usually qualify for “class F” 

fire safety, which is inadequate for heat isolation material fire safety standard. However, it is 
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possible to influence all negative properties of natural material fiber with chemical 

admixtures. 

Possibilities of organic material usage as heat isolation material are often researched, but there 

is no information about use of needles for heat isolation material production, despite the fact, 

that needles are renewable material which is harmless towards environment. That is why in 

this research the possibility of producing heat isolation material from resinous logging 

remnant (pine and fir-tree needles with their thin branches), which are not fully used, is 

considered. Until now, heat isolation materials from wood logging and woodworking remnant 

parts, are being produced industrially, but the needles are not used. The aim of this research is 

to create innovative and ecological heat isolation material from coniferous greenery (needles 

and thin branches) after specific recipe, and to evaluate heat conduction of this material and 

factors that has influence on it. 

 

Materials and methods 

 

Experiment planning and practical realization thereof with three factors (raw material 

temperature, loading force and drying temperature) was accomplished. Within laboratory 

conditions there were produced 8 samples and defined their density and coefficient of thermal 

conductivity using heat flow meter instrument Lasercomp. Coefficients of thermal 

conductivity of samples are equal to or lower (consequently, worse thermal conductivity) than 

those manufactured from wood heat insulation materials.  

Measurement results obtained were subjected to complete regression and correlation analysis 

of experiment, and there were defined influence of factors on thermal conductivity and 

density   of heat insulation material. Mathematical model methods and computer program 

were used to perform analysis.   The following output data was used: maximum and minimum 

values of factors (raw material temperature, loading force, and drying temperature), defined 

coefficient of thermal conductivity, and density of heat insulation material.  

Full experiment measurement results were analyzed for regression and correlation. Also 

factor influence on heat isolation material heat conduction and its density was analyzed. 

Program Statgraphic and mathematical modeling was used for analysis.  

 

Results and discussion 

 

Acquired heat transfer coefficients vary from 0.0562 to 0.0654 W/(m∙K). Average value is 

0.0606 W/(m∙K). Difference between acquired biggest and smallest value is 0.0092 W/m*K. 

Although, difference between results is small, it is necessary to find out whether and what 

kind of influence there was on three chosen factors towards heat conduction and density of the 

material. 

Results of the experiment proved that temperature of raw material does not leave any 

influence on its porosity and heat conductivity.  Second research factor was loading (pressing) 

strength, where minimal value in experiment was 98 N (10 kg on 0.09 m2), but maximal 637 

N (65 kg on 0.09 m2). Loading strength has poor influence on heat conduction of the material. 

Loading strength has much bigger influence on density. Pressing material stronger, more air 

bubbles are pressed out, which takes space, and material becomes denser. This is proven by 

correlation coefficient, which is 0.876499, to these variables, and shows strong correlation. 

Although correlation between material heat conduction and loading strength is weak, 

observable, that by increasing loading strength, material becomes denser and its heat transfer 

coefficient increases. Possible, that big loading strength influence on heat conductivity is not 

observable, because chosen maximal loading strength value is too small, and difference 

between maximal and minimal value is little. Adding bigger loading strength, density and 

heat transfer coefficient would increase. 
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Third factor that needed to be researched in the experiment was drying temperature of pressed 

material. It was important to find out whether drying in high temperature leaves positive 

influence on materials ability to hold heat. Maximal drying temperature is 1050 C, but 

minimal was heated room temperature ~200 C high. At high drying temperature heat transfer 

coefficient is smaller than at low drying temperature. Regression analysis proves that between 

these two parameters exists strong correlation, because correlation coefficient is -0.765542. 

Results from regression analysis show that significant influence on coniferous heat isolation 

material density has only loading (pressing) strength but on heat transfer coefficient – only 

drying temperature. Experiment results were influenced by moisture in the material. Although 

material samples were dried; thy absorbed water steams and its moisture level became higher. 

This was observed when the samples were scaled. Mass of samples was changing, it became 

both higher and lower which shows that material kept drying and absorbing water steams, 

depending on air moisture. Moisture has negative influence on materials ability to hold heat 

(heat transfer coefficient becomes higher). In this experiment moisture is one of the factors 

that could have influenced the results. To define specific moisture influence on coniferous 

heat isolation material, it was necessary to make further research.  

 

Conclusions 

 

Needles are good raw material for different national economy product manufacturing. It is 

possible to make needle extract for perfumery or medical product producing.  One of 

possibilities is to use needles for heat isolation material producing. Needles are innovative and 

ecological product.  

Heat isolation material from milled pine and fir-tree needle mass is with average low heat 

transfer coefficient (about λ = 0.061 W/(m∙K)), which proves that it can be used as heat 

isolation material and it is competitive with existing forest resource heat isolation materials 

(for example, fibrolite theoretical λ = 0.068 W/(m∙K)). 

The biggest influence on coniferous heat isolation material heat transfer coefficient has drying 

temperature.  Temperature of the raw material has no influence on heat transfer coefficient, 

but logging (pressing) strength of material will influence it slightly.  

Moisture content in samples varies after samples are made, because a steam from the air 

diffuses into material and the other way. Moisture content in the material increases until 

partial pressure smooth’s out. Therefore drying of material without following heat 

conductivity determination has influence on the results.  

 

 
Muižniece I., Blumberga D., Ansone A. Skuju koku zaleņa izmantošana siltumizolācijas materiāla ražošanai  

Šī pētījuma mērķis ir izgatavot ekoloģisku siltumizolācijas materiālu no skuju koku zaleņa (skujas un smalkie 

zari). Vadoties pēc trīs faktoru eksperimenta plāna, tika izgatavoti un laboratorijā testēti paraugi, lai noteiktu 

siltumvadītspējas koeficientu un blīvumu. Rezultāti pierāda, ka izgatavotais skuju siltumizolācijas materiāls ir 

līdzvērtīgs kokskaidu izolācijas materiālam, līdz ar to ir vērts turpināt pētījumus, lai izstrādātu kvalitatīvu un 

efektīvu skuju siltumizolācijas materiālu. 

 

 
Muižniece I., Blumberga D., Ansone A. The use of coniferous greenery for heat insulation material 

production  

Aim of the research is to create an ecological heat isolation material from coniferous tree greenery (needles and 

thin branches). According to the three factor experiment plan, samples were made and thermal conductivity and 

density of the samples were tested in the laboratory. Results show that thermal properties of the created needle 

heat isolation material are close to thermal properties of wood isolation material and it is worth to continue this 

research for further development and manufacturing of the product. 
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Introduction 

 

The essential problem of environmental communication in Liepaja city municipality is 

insufficient participation and collaboration of public and other target groups. The goal of the 

research is to elaborate proposals for management environment, thus promoting target groups 

collaboration in Liepaja city municipality. Methods of research are a study and analysis of 

literature and documentation, a survey, an interview and data processing and analysis.  

 

Results 

 

Conducting a survey of Liepaja city inhabitants, the following results were obtained.  

Answering the question In what way do you get involved in deciding environmental questions 

in Liepaja?, more than a half of respondents (51%) acknowledge that do not get involved in 

deciding environmental questions.  

 
Figure: Survey results for the question „In what way do you get involved in deciding 

environmental questions in Liepaja?” 

 

In the course of carrying out this research was held an interview to clarify positive and 

negative features of environmental communication target groups colloboration in Liepaja city 

municipality. A representative of the municipality admits that the municipality has closer 

mailto:andza212@inbox.lv
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collaboration with mass media and public administration, however, there is no enough 

collaboration with business sector and environmental NGOs. Mass media and environmental 

NGO evaluate inhabitants’ participation as not active enough.  

 

Conclusions 

 

1. According to the survey results, environmental information is not provided for the major 

part of Liepaja society (75%) timely.  

2. Survey and interwies analysis shows that Liepaja inhabitants are not enough involved in 

deciding environmental questions.  

3. According to the survey and interviews analysis, were defined essential negative features of 

target groups calloboration: 

- insufficient collaboration of municipality with environmental NGOs and business 

sector, 

- inhabitants’ insufficient awareness about environmental questions, 

- inhabitants’ low level of involvement in decision of environmental questions and 

municipal work. 

4. Within the framework of the research were made proposals for management environment 

for municipality (to promote public participation in municipality decision making processes 

and solving environmental issues), environmental NGO (to partcipate regularly in 

municipality decision making processes) and mass media (to make regularly a single item 

about environmental topics in a local newspaper). 

 
Fomina A., Zeltiņa M. Vides komunikācijas instrumenti Liepājas pilsētas pašvaldībā: mērķgrupu sadarbība  

Pētījuma mērķis ir izstrādāt priekšlikumus vides komunikācijas pārvaldībai, tādējādi veicinot vides 

komunikācijas mērķgrupu sadarbību Liepājas pilsētas pašvaldībā. Pētījumā apskatīts vides komunikācijas 

process, vides komunikācijas pamatkomponentes un mērķgrupas, sniegta informācija par pašvaldības lomu 

vides komunikācijas procesā, raksturota Liepājas pilsētas pašvaldības mērķgrupu sadarbība, izstrādāti 

secinājumi un izteikti priekšlikumi mērķgrupu sadarbības uzlabošanai. Darbā izmantotās pētīšanas metodes - 

zinātniskās literatūras un likumdošanas analīze, anketēšana, intervija, datu apstrāde. Pētījums sniedz 

priekšlikumus Liepājas pilsētas pašvaldībai, NVO un masu mediju pārstāvjiem vides komunikācijā iesaistīto 

mērķgrupu sadarbības veicināšanai.  

 

 
Fomina A., Zeltiņa M. Environmental communication instruments in Liepaja city municipality: target groups 

collaboration 
The goal of the research is to elaborate proposals for management environment, thus promoting target groups 

collaboration in Liepaja city municipality. Environmental communication process, environmental 

communication dimensions, target groups are examined in this research, the information about role of 

municipality in environmental process is provided, collaboration of Liepaja municipality target groups is 

described, conclusions are drawn, proposals are made. Methods of research are a study and analysis of 

literature and documentation, a survey, an interview and data processing and analysis. The research offers 

proposals for Liepaja city municipality, NGO and mass media representatives to promote environmental 

communication target group collaboration. 
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Introduction  

 

It is believed that a drainage system in Latvia extends the total length of natural watercourses 

three times. This is confirmed by topographic maps showing the blue line refferring to both – 

the natural and betterment system watercourses. However, the publicly available literature 

suggests that a betterment system for several decades is not maintained in accordance with the 

requirements. Since it’s explored that the black stork (Ciconia nigra) in this kind of 

watercourses obtains most of its feed and the feed available depends on nesting success, the 

lack of accurate information about the quality of drainage systems is affecting research 

opportunities of this species. Aim of this research is to clarify the quality of watercourses 

nearby the black stork nests as a result of the study, if necessary, creating recommendations 

for legislation or for cartography. 

 

Practical Study "Audit of the watercourse monitoring"  

 

Black stork population in Latvia has come very close to critical state. In previous years, many 

young birds left their nests in poor condition (hunger), and mostly affected are females [1]. As 

estimated by ornithologist M. Strazds, bird tolerance against disturbances could affect the 

quality of foraging habitat and the nest areas, but this effect can be reliably analyzed only 

after examining the situation of habitat around nests in nature and not by the map, which can 

often be inaccurate [2]. 

In the beginning of the study there were selected eight black stork nests with different success 

in Southern Kurzeme, Latvia. All nests were inspected three seasons in a row in year 2011 till 

2013. Nests were selected by aspect, where in three kilometre area drainage ditches had a 

larger proportion of the hydrological network than the natural watercourses. Nests were also 

selected on the basis, as far as possible, it would be in goverment companys "Latvijas valsts 

meži" (LVM) managed areas, which theoretically increase the potentialy obtainable 

information about watercourses, in opposite to private forests, which have little or no 

information available. LVM Southern forest area also has the largest flooded area because of 

beaver dams. It exceeds the average volume of one flooded area within the LVM about ~ 72% 

[3]. In studies were also raised a task to determine the trend, how often and under what 

conditions beaver settlements will be reported. Field inspections were conducted several 

times, in the autumn of 2013 and spring of 2014. 
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Practical conclusion from explored is that the image in nature and in topographical maps tend 

to vary dramatically. It is detected at least two cases in which it was difficult to make 

measurements in the sample plots of waterbodies. It was difficult to locate the place because 

of dense willow bushes, recalling the forest, rather than a ditch, and in different case in the 

ditch grew large trees, but there were not a trace of water, and judging from the tree size, the 

situation was like this already for several years. In other cases, where the unique data was 

obtained about real situation on separate compartment in forest watercourses areas, it can be 

concluded that the natural river (wild rivers, streams), most often showed the best availability 

indicators for black stork (75% of cases). Also often road drainage ditches showed good 

availability indicators, but as they are mostly dry there is no reason for black stork for 

accesing them. 

Suitable areas for black stork are quite often observed in sites with high beaver activity. A 

prominent example is a swamp beaver activity area. Sample plots in theese areas showed 

appropriate depth for black stork, very good access and diverse prey base, which includes 

small fish. Overall, beaver activity was observed in a half of sample plots (22 of 44). 

Including fresh beaver traces they were observed in 8 plots. There was also found ditches with 

flowing water. Thou what prevents black stork from accesing them is dense scrubs growing 

around them. Taking into account the beaver spreading in Latvia, it is possible that the beaver 

in theese ditches could establish residence, which means once it’s done the scrubs would be 

gnewed, damming the water level, resulting feeding sites suitable black stork. In areas where 

the ditch is not functioning, beaver, most likely will not establish. 

Research shows that 10 meters of drainage ditches of sample plot, mostly will be referred to 

10 meters, except when the ditches are dry or overgrown or clogged. Ditches like this mostly 

are made straight, except when they are clogged, or because of snags are shaping curves. 

Most of the small river sample plots, in contrast, displayed length above the sizes mentioned 

in map. River’s lenght is extended when it is making curvatures, so the potential feeding areas 

for black stork is extended, in one case nearly two and a half times (in 10 m of river run the 

total length of it was 24 m). 

In the following time slots, between years 2011 and 2013, nesting success was very different. 

In case of particularly successful nest named "Station of Paplaka", when analysing the 

findings of research, it is evident that the bird feeding took place in a wider area than just 

around the nest, in cavities, which in one case, was with no water, and it was overgrown by 

100%. 

The author of this study already suggests changes in way of making the topographic maps. It 

is proposed to differentiate codes reffering straightened little rivers that now is already 

ditches. Due to climate change, it would also have practical significance. Particularly if there 

were reduced quantity of water available. It would be also necessary to mark old ditches, 

which would be classified as such. 

Since this study is time-consuming and laborious, but useful not only for ornithologists 

making available information about black stork habitat, the author believes that further study 

is required which would include the territory of Northern Kurzeme. In this way the data 

would be more reliable, also, it would be possible to add data about black stork nesting 

success. In order to simulate the situation of the surveyed sites in all seasons, it is 

recommended to take ameliorative hydrometry with the data available of the Latvian 

Environment, Geology and Meteorology Centre. Interannual water level data series of 

waterbodies allows statistical calculations and analysis of the situation in flood-prone areas 

during the spring floods and summer - autumn flood periods. 
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Jagmina L. Meliorācijas grāvju stāvokļa ietekme uz melnā stārķa ligzdošanas sekmēm  

Darbā apskatītas pastāvošās nesakritības topogrāfiskajās kartēs: gan dabiskās, gan meliorācijas sistēmas 

ūdensteces tiek apzīmētas ar vienādām zilām līnijām. Ir noskaidrots, ka lielāko daļu savas barības melnais 

stārķis iegūst šādās ūdenstecēs un veiksmīga melno stārķu ligzdošana ir atkarīga no barības pieejamības. Līdz 

ar to svarīgi atšķirt divus iepriekšminētos ūdensteču veidus. Precīzas un uzticamas informācijas trūkums par 

meliorācijas sistēmu kvalitāti ietekmē melno stārķu izpētes iespējas. Šī pētījuma mērķis ir precizēt ūdensteču 

kvalitāti melno stārķu ligzdu tuvumā un, ja nepieciešams, izstrādāt rekomendācijas likumdošanas aktiem vai 

kartogrāfijai. 

 

 
Jagmina L. The quality of drainage ditches influence on the black stork nesting success 

This work approves mismach in topographic maps, displaying blue line refferring to both – the natural and 

betterment system watercourses. It’s important to be aware of difference, since it’s explored that the black stork 

in this kind of watercourses obtains most of its feed and the feed available depends on nesting success. The lack 

of accurate information about the quality of drainage systems is affecting research opportunities of this species. 

Aim of this research is to clarify the quality of watercourses nearby the black stork nests as a result of the study, 

if necessary, creating recommendations for legislation or for cartography. 
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Introduction 

 

Students need to learn not only theory but also by practical experience. This paper represents 

methodology how to implement practical approach into students study works about other 

countries great climate technologies concepts in to Latvian companies. As an example is the 

studies is used European Union Intelligent Energy Europe database. 

 

Methodology 

 

The four step methodology that is visualised in Figure is used as basic principles of the case 

study which is given to students. 

 
Figure: Methodology of the case study 
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Practical example 
 

As an example is used project “Cyclelogistics: Move goods by cycle”. Project is based on 

transport sector improvement and primary energy resource usage lowering. Smaller total costs 

and CO2 emissions volume are the main results of the project. Transport sector consumes a lot 

of energy not only in the world but also in Latvia. Motorised transport is really comfortable 

but in the summer they can be replaced with cargo bikes. The project was realised for three 

years in 11 countries. The cargo bikes were used in internal city transportation of goods. The 

main gains are lower energy consumption and CO2 emissions, decrease level of noise 

pollution and traffic, increase the room for inhabitants and improve cities life quality.  

The savings of the fuel in total of all the countries where the project was taking actions are 

1,201 tons and that results 3,743 tons of CO2. 

The main idea is to implement similar project into Latvian companies. As an example is used 

pizzeria that delivers orders to clients by cars. The company owns 31 pizzerias where are 18 

cars with 8 litres per 100 km. In further calculations the average deliveries per day are used 12 

that makes in total 80 km. The summer season is from May 1 till September 30 that results 

153 days. The results are collected in Table 1. 

Table 

Company impact on environment 

 Days 
Total 

distance, km 

Total fuel 

consumption, l 
kg CO2 t CO2 

Company impact on environment 153 220 320 17 625,6 40 891,39 40,89 

 

As a proposal for the company is to buy18 cargo bikes. For this company is chosen one model 

which can transport 200 kg and its price is 1899 euro. To analyze the total benefits we 

calculate the difference between total fuel consumption savings and cargo cycles buying 

costs. The result is negative (- 11 110.09 euros) but it is possible to get benefit already in the 

second year. 

 

Results and proposals 

 

The main results show that this company can lower the impact on environment by 40.89 tons 

of CO2 production by replacing cars with cargo bikes for one season. The students are capable 

to find new proposals for Latvian companies how to save not only money but also the impact 

on environment. It is really good that students can do research in Latvian companies, because 

it refreshes everyday study work with practical and real case studies.  

 
Asere L., Blumberga D. Klimata tehnoloģijas koncepcijas noteikumu ievērošana student studiju darbos. 

Kravas velosipēdu piemērs  

Šajā rakstā piedāvāta metode, kā ieviest praktisko izpratni studentu studiju darbos no citu valstu labās pieredzes 

klimata tehnoloģijās Latvijas uzņēmumos. Studiju procesā kā piemērs izmantota Eiropas Savienības “Inteligent 

Energu Europe” projektu datubāze. Būtiskākie piemēra projekta rezulāti rāda, ka uzņēmums var samazināt 

ietekmi uz vidi par 40.89 tonnām CO2 sezonā, izmantojot kravas velosipēdus. Šī metode pierāda, ka student ir 

spējīgi rast jaunus risinājumus Latvijas uzņēmumiem ne tikai lai ietaupītu naudu, bet arī lai samazinātu ietekmi 

uz vidi. 

 
Asere L., Blumberga D. Climate technologies concept implementation into students study works. Cargo cycle 

example  

This paper represents methodology how to implement practical approach into students study works through 

transition of other countries achievements in climate technologies into Latvian companies. European Union 

Intelligent Energy Europe projects database is used as a case study. The main results of the case project shows 

that a case company can minimise the impact to the environment by 40.89 tons of CO2 by replacing cars with 

cargo bikes for one season. This methodology shows that the students are capable to find new proposals for 

Latvian companies how to save not only money but also to minimise the impact to the environment. 
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Introduction 

 

The fundamental problem is that a large part of the black stork population residing in Latvian 

forests, but the Latvia’s nature protection system can not provide the utter protection. For this 

reason, it is important to explore Latvia's major national forest management company 

"Latvian State Forests" (LSF) natural values protection systems efficiency of black stork 

protection. The aim of the research is to check whether the existing nature protection system 

of LSF shall ensure effective protection of the black stork in Dienvidkurzeme forestry. 

 

Data and results 

 

The research consists of comparison of intentionally and unintentionally points in Latvian 

State Forests teritory. 96 points are in the buffer zone of black stork nest (intentionally 

selected points) and for data to be evaluated objectively, were randomly selected 96 points 

stands aged over 100 years. Data were obtained from the Latvian Ornithological Society 

(intentionally selected point coordinates) and Latvian State Forests Geospatial Information 

Systems GEO. 

A key aspect of determining the efficiency of natural value protection system of the black 

storks’ protection is to identify and analyse the protection signs (PS). One sub-compartment 

can contain several protection signs. 

Table 

Protection of selected points (number) 

 

Type of points 
PS (black 

stork) 
Other PS No PS 

No in data 

base 

Intentionally (96) 63 17 33 (29+4) 29 

Unintentionally (96) 0 29 67 0 

 

As can be seen in the table of 96 intentionally selected points 63 points have protection signs 

20011020 (microreserve, black stork) and 50010020 (buffer zone, black stork), while 17 of 

these 63 sub-compartment have another PS too. 33 of 96 deliberately chosen points do not 

have any protection features. Of these 33 points in 29 are not in the Latvian State Forests 

database, but 4 is not marked as protected compartments. No one of 96 random points has 

mailto:ginta.gotfridsone@gmail.com
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adequate PS for the black stork, but 29 (~30%) of them are suitable for other protection 

features, but 67 no. 

These plots which have protection signs 20011020 and 50010020 are prohibited from taking 

any kind of economic activity. That means approx. 66% of these nests are protected. 

This research shows that the Latvian State Forests natural values protection system can 

provide effective black stork aizardzību. 

 

Conclusion 

 

S/C “Latvian State Forests” value of nature protection system is effective in protecting the 

black stork, but the efficiency can be increased by improving communication between the 

Latvian Ornithological Society and Latvian State Forests. 

 
 

Gotfridsone, G. A/S „Latvijas valsts meži” dabas vērtību aizsardzības sistēmas efektivitāte melnā stārķa 

aizsardzībā Dienvidkurzemes mežsaimniecībā 

Pētījumā analizēta Latvijas valsts mežu (LVM) dabas vērtību aizsardzības sistēmas efektivitāte melnā stārķa 

aizsardzībā Dienvidkurzemes mežsaimniecībā. Pētījuma rezultāti parāda to, ka esošā DVAS ir efektīva. 

Efektīvākai DVAS darbībai autore iesaka uzlabot komunikāciju starp LVM un Latvijas Ornitoloģijas biedrību, 

kā arī citām organizācijām, kas iesaistītas melnā stārķa aizsardzībā. 

 

Gotfridsone G. Efficiency of S/C „Latvian State Forests” value of nature protection system of black stork 

protection in Dienvidkurzemes forestry. 

The research analyses the Latvian State Forest (LSF) natural values protection system (VNPS) effectiveness in 

protecting the black stork in Dienvidkurzemes forestry. The research results show that the present VNPS system 

is effective. The most effective VNPS to the author proposes to improve communication between the LSF and 

Latvian Ornithological Society, as well as other relevant organizations involved in the protection of the black 

stork. 
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Problēmas apraksts 

 

Cilvēka iekļaušanās sabiedrībā kā tās pilnvērtīgam dalībniekam nozīmē būt aktīvam 

sabiedriskajās aktivitātēs, tomēr ne visiem cilvēkiem tas ir iespējams, jo pastāv fiziskās 

barjeras, kas ierobežo integrāciju. Iedzīvotāji, kuri visvairāk sastopas ar dažādām vides 

saistītiem šķēršļiem, līdz ar to arī integrācijas problēmām, ir - cilvēki ar funkcionāliem 

traucējumiem, veci cilvēki, mātes ar maziem bērniem un bērnu ratiņiem. Veiksmīgas 

integrācijas pamatā ir pielāgota vide, kas balstās uz universālā dizaina principiem. Nodrošinot 

vides pieejamību, cilvēks var izmantot piedāvātos produktus vai pakalpojumus, savukārt 

universālā dizaina koncepcijas īstenošana nodrošina vienlīdzību.  

Sabiedriskais transports ir nozīmīgs resurss integrācijai, tādēļ svarīgi ir noskaidrot to 

pieejamību (nokļūšana līdz pieturai, salasāms sabiedriskā transporta kustību saraksts, 

iekļūšana un izkļūšana no transporta, pakalpojuma sniedzēju zināšanas par dažādām 

iedzīvotāju grupām).    Vides pieejamība vienmēr ir pilnveidojama un uzlabojama, tāpēc ļoti 

svarīgi katra atsaucība un iesaistīšanās vides pilnveidē. Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli 

par universālā dizaina principu pielietojumu sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumu, tika 

veikts pētījums, kura mērķis bija izpētīt universālā dizaina principu īstenošanu sabiedriskā 

transporta pakalpojumu pieejamībā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika izveidoti uzdevumi, 

kas ietvēra literatūras analīzi un dažādu Jūrmalas iedzīvotāju grupu anketēšanu, diskusiju par 

iegūtajiem rezultātiem un secinājumu formulēšanu. 

Pētījumu īstenošanai tika pielietotas vairākas pētniecības metodes- literatūras un normatīvo 

aktu analīze, kvantitatīvā pētniecības metode ar pētniecības instrumentu anketu, aprakstošās 

statistiskās metodes (vidējā vērtība mediāna moda), secinošās statistiskas metodes, divu vai 

vairākas neatkarīgu grupu salīdzināšanai pēc vairākiem mainīgajiem-  Pearson Chi-square 

tests, Pīrsona  korelācijas koeficients, izmantojot  SPSS 21 datorprogrammu. 

 

 Universālā dizaina pamatprincipi 

 

Universālais dizains Latvijā ir jauns jēdziens, kas tikai pamazām iegūst popularitāti. Ar to 

saprotam pieejamas, drošas un humānas vides veidošanu, kurā komfortabli jūtas ikviens 

cilvēks, neskatoties uz iespējamām uztveres vai veselības problēmām. Universālais dizains ir 
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jauns domāšanas virziens, kas nosaka, ka pati galvenā vērtība sabiedrībā ir cilvēks, un tikai 

cilvēka ērtības un drošība ir galvenie humānas vides veidošanas kritēriji. Universālais dizains 

nenosaka īpašas prasības kādai konkrētai sociālai grupai, bet padara ikvienu pakalpojumu, 

ikvienu infrastruktūru, kā arī vidi pieejamu ikvienam sabiedrības loceklim. 

Universālais dizains ir stratēģija, kuras mērķis ir izstrādāt un radīt dažādus pakalpojumus, 

produktus, informāciju un vidi, lai tie pēc iespējas lielākā mērā un neatkarīgāk būtu pieejami, 

saprotami un lietojami ikvienam, bez nepieciešamības veikt adaptāciju vai radīt speciālu 

dizainu  

Universālais dizains – pieejama vide, produkti, pakalpojumi un informācija visiem cilvēkiem. 

Universālā dizaina nolūks ir vienkāršot dzīvi ikvienam, izveidojot radīto vidi, produktus un 

komunikācijas, kas vienlīdzīgi pieejamas, izmantojamas un saprotamas par zemām izmaksām 

vai bez jebkādām papildu izmaksām [1]. 

Universālajam dizainam un pieejamībai ir būtiska loma cilvēktiesību un pamatbrīvību 

veicināšanā. Universālā dizaina principi: ērta lietošana ikvienam, daudzveidīga izmantošana, 

viegli izprotams pielietojums, viegli uztverama informācija, samazināta iespēja 

kļūdīties, minimāla fiziskā piepūle, kustībai un lietošanai atbilstošs izmērs un telpa [2]. 

 

Pētījuma rezultāti  

 

Pētījums tika veikts 2014. gadā, pētījumā piedalījās 136 respondenti. Respondenti tika sadalīti 

trīs grupās - personas pēc 65 gadiem, personas ar invaliditāti, personas ar bērnu ratiņiem. 

Analizējot iegūtos rezultātus dati tika apstrādāti katrai grupai atsevišķi, kā arī savstarpēji 

salīdzināti. Pētījuma rezultāti atspoguļoja Jūrmalas iedzīvotāju viedokli par sabiedriskā 

transporta, ietvju un sabiedriskā transporta pieturvietu atbilstību universālā dizaina 

pamatprincipiem. Analizējot ietves piemērotību, lielākā daļa respondentu- 84 atbild, ka ietve 

atbilst universālā dizaina principiem (slīpums, uzbrauktuve, platums, apgaismojums, seguma 

kvalitāte), savukārt 32 respondenti norādīja uz ietves nepiemērotību uz ko norāda esošie 

šķēršļi uz ietvēm - lūkas, apgaismes stabi, atkritumu tvertnes un norādes par remontdarbiem. 

Apkopojot datus par pieturvietas novērtējumu respondenti atzīmē, ka pieturvietas atbilstība 

universālā dizaina pamatprincipiem ir daļēja, jo prasībām atbilst tikai atkritumu tvertņu, 

kustību sarakstu novietojums un sola augstums. Lielākā daļa universālā dizaina principi netiek 

pielietoti, uz ko norāda respondentu atbildes (80-90). Sabiedriskā transporta atbilstība ir 

daļēja, par ko liecina respondentu atbildes. Respondenti atzīmē, ka autobusi ir piemērotāki 

nekā mikroautobusi, jo vairāk atbilst izvirzītajiem kritērijiem (zemā grīda, marķēti rokturi, 

automātiskās durvis, STOP poga u.c). Savukārt mikroautobusos lielākoties ir tikai 

automātiskās durvis un marķēti rokturi. 

  

Secinājumi 

 

Kopumā izvērtējot rezultātus, izvirzītais mērķis ir sasniegts un ir noskaidrots Jūrmalas 

iedzīvotāju viedoklis par universālā dizaina pamatprincipu pielietojumu sabiedriskā 

transportā. Var secināt, ka sabiedriskā transporta piemērotība universālā dizaina principiem ir 

tikai daļēja, jo ir nekvalitatīvs ietves segums, šķēršļi uz ietvēm, nav pieejama informācija 

personām ar redzes traucējumiem, transportlīdzekļos nav marķējumi, nav audiovizuālā 

informācija par pieturvietām u.c. 
 

Izmantotā literatūra 

1. Universal design Clarification of the concept. Thematic report. Ministry of the Environment Norway, 2007  

2. Vides pieejamības vadlīnijas personām ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar redzes, dzirdes, 

kustību un garīga rakstura traucējumiem). Liepājas neredzīgo biedrība 2012 
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Vīksniņa I., Vītoliņa K., Ozola I. Priede L. Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta atbilstība universālā 

dizaina principiem 

Pētījuma mērķis ir izpētīt universālā dizaina principu īstenošanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pieejamībā Jūrmalas pilsētā, kas ietvēra literatūras analīzi, dažādu Jūrmalas iedzīvotāju grupu anketēšanu, 

diskusiju par iegūtajiem rezultātiem un secinājumu formulēšanu. No iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka 

Jūrmalas pilsētā sabiedriskā transporta piemērotība universālā dizaina principiem ir tikai daļēja, jo ir 

nekvalitatīvs ietves segums uz ietvēm ir šķēršļi, nav pieejama informācija personām ar redzes traucējumiem, 

transportlīdzekļos nav marķējumi, nav audiovizuālā informācija par pieturvietām. 

 
Vīksniņa I., Vītoliņa K., Ozola I. Priede L. Conformity of the Jurmala city public transport to universal design 

principles  
The study aims to explore the principles of universal design in public transport services for the city of Jurmala. 

Study includes literature analysis, various public surveys of Jurmala population, and discussion of the results 

and formulation of conclusions. From the results it can be concluded that public transport in Jurmala is only 

partially suitable for the principles of universal design, because of the poor quality paving, obstacles on 

sidewalks, no information is available to persons with visual impairments, vehicles has no markings and there 

are no  audiovisual information on public transportation stops. 
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NEFORMĀLĀS VIDES IZGLĪTĪBAS MODELIS. 

„DABAS KONCERTZĀLE” - 8 GADU PIEREDZES APKOPOJUMS 

 

NON-FORMAL ENVIRONMENTAL EDUCATION MODEL. 

8 YEARS EXPERIENCE OF NATURE CONCERTHALL  
 

 
Silvija Nora Kalniņš, Dr.sc.ing.  

Biedrība „Dabas koncertzāle”, valdes priekšsēdētāja 

e-pasts: silvijak23@gmail.com 

 

Otars Opermanis, Dr.biol.  

Latvijas Ornitoloģijas biedrība 

 

Ainārs Auniņš, Dr.biol. 

Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte 

Adrese: Kronvalda bulv. 4, LV-1010, Rīga, Latvija 

Telefona numurs: +371 29470780, 

e-pasts: ainars.aunins@lu.lv 

 

 

Atslēgvārdi: vides izglītība, māksla, mūzika, zinātne, gada varonis, performance dabā  

 

 

Ievads 

 

„Dabas koncertzāles” pasākuma mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ES 

aizsargājamiem biotopiem un pareizu to apsaimniekošanu. Vides (angļu val. ambient) 

mūzikas koncerts „Dabas koncertzāle" top zinātnes un mākslas saskarsmē – zinātnieki, 

mūziķi, dzejnieki, fotogrāfi un filmu autori kopīgi veido izrādi, kuras galvenais varonis ir 

daba. Jau 9 gadu Dabas koncertzāli pulcinās tūkstošiem ģimenes, lai pievērstos konkrētai 

sugai dabā un caur to, pastiprināt sapratni par dabas aizsardzības pasākumiem šīs sugas 

specifiskā biotopā. 

 

Galvenā projekta īpatnība ir tā, ka koncerta apmeklētāji īpaši pievilcīgā, un, tajā pat brīdī, 

brīvā formā tiek iepazīstināti ar dabas noslēpumiem un dabas pasaules trauslajām vietām caur 

dzeju, zinātnieku un mākslinieku diskusijām un mūziku. Jāpiebilst, ka katram koncertam tiek 

veidota speciālā programma: mūziķi, dzejnieks, video DJ un dabas DJ, izmantojot Latvijas 

dabas vērotāju fotogrāfijas un dabas skaņu ierakstus, rada oriģināldarbus. 

 

Dabas koncertzāles deviņu gadu pieredze  

 

Pirmā „Dabas koncertzāle” notika 2006. gada augustā Mazsalacā un par galveno pasākuma 

varoni tika pasludināts lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita) - īpaši aizsargājamā 

kukaiņu suga, kura Latvijas teritorijā vēl ir plaši izplatīta. 2007. gadā lielāka uzmanība tika 

pievērsta putnu aizsardzībai, kad ar Latvijas vides aizsardzības fonda un SIA Venteko 

finansiālo atbalstu tika organizēti dabas koncerti Līčos (Limbažu rajonā) un Ielīcās (Valkas 

rajonā). Koncerta „galvenais varonis” bija mazais putniņš čunčiņš Phylloscopos collybita, kas 

pārstāvēja plašo putnu tēmu. Sešu gadu laikā interese ir pieaugusi no pirmā gada aptuveni 600 

skatītājiem līdz vienam lielkoncertam 2014. gadā, kurš pulcināja vairāk par 10 000 cilvēku.  

 

Pasākuma organizētāji arī katru gadu attīsta zinātnes sadaļas aktivitātes, lai pastiprinātu 

apmeklētāju aktīvo darbību dabas izzināšanas nolūkā. 2009. gada koncertos „Graphis 

mailto:silvijak23@gmail.com
mailto:ainars.aunins@lu.lv
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scripta” par meža tēmu caur Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā nodibināto brīvprātīgo 

monitoringa programmas gaisa kvalitātes noteikšanas programmu, apmeklētājus iepazīstināja 

ar gaisa kvalitātes rādītājiem, izmantojot ķērpjus. Katru gadu, atbilstoši gada tēmai „Dabas 

koncertzāle” piesaista citas Latvijā aktīvus zinātniekus un organizācijas, kuras piedalās ar 

savām profesionālajām zināšanām. Tā visus gadus pasākumos ņem aktīvu dalību Dabas 

aizsardzības pārvaldes struktūrvienību pārstāvji, piecus gadus Latvijas Ornitoloģijas biedrība 

ar spēles palīdzību sniedz informāciju par putniem, kuri dzīvo attiecīgā gada biotopā, trīs 

gadus notiek sadarbība ar Latvijas Dabas muzeju, divus gadus ar Latvijas Entomoloģijas 

biedrību, kā arī pēc tēmas ticis strādāts ar SIA “Rīgas meži”, Latvijas Universitātes Bioloģijas 

fakultāti un nevalstiskām vides organizācijām Latvijā (piemēram, biedrība „Homo ecos”).  

 

Lai noskaidrotu pasākuma ietekmi uz sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības jautājumos un 

noteiktu pasākuma nākotnes attīstības mērķus, tika veikta “Dabas koncertzāle” pasākuma 

apmeklētāju anketēšana. Interaktīvā anketa ietvēra atvērtā un slēgtā tipa jautājumus – kopā 23 

jautājumus. Internetā izvietota anketa bija pieejama aizpildīšanai no 2013. gada 21. aprīļa līdz 

2013. gada 15. jūlijam. Anketēšanā piedalījās kopā 538 respondenti, bet 524 anketas bija 

atzītas par pētījumam derīgām.  

Anketēšanas rezultāti parāda, ka: 

 53% no apmeklētājiem noteikti nepiedalītos un citi 34% diez vai piedalītos, ja 

pasākumā runātu tikai zinātnieki; 

 Dabas koncertzāles auditorija dažos gados sasniedza apmērus, kas par kārtu 

pārsniedz to zinātnisko pasākumu auditoriju, kur māksla netiek iesaistīta; 

 80.8% respondentu atzīmēja Dabas koncertzāles ietekmi zināšanu iegūšanā un 

43.4% jaunu dabu sargājošu darbību uzsākšanā vai esošo vairošanā; 

 Zināšanu iegūšana ir pastiprināta, ja cilvēku profesija ir saistīta ar pedagoģisko 

darbu, žurnālistiku; mazāk, ja apmeklētājs ir vīrietis un vai ir saistīts ar zinātni un 

mākslu; 

 Dabas aizsardzības vēlme bija stiprāka tiem apmeklētājiem, kuri vairākkārt ir 

apmeklējuši Dabas koncertzāles pasākumus. 

 
Kalniņš, S.N., Opermanis, O., Auniņš, A. Neformālās vides izglītības modelis. „Dabas koncertzāle” 8 gadu 

pieredzes apkopojums.  
„Dabas koncertzāles” pasākuma mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ES aizsargājamiem biotopiem un 

pareizu to apsaimniekošanu. Vides (angļu val. ambient) mūzikas koncerts „Dabas koncertzāle" top zinātnes un 

mākslas saskarsmē – zinātnieki, mūziķi, dzejnieki, fotogrāfi un filmu autori kopīgi veido izrādi, kuras galvenais 

varonis ir daba. Lai noskaidrotu pasākuma ietekmi uz sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības jautājumos un 

noteiktu pasākuma nākotnes attīstības mērķus, tika veikta “Dabas koncertzāle” pasākuma apmeklētāju 

anketēšana. Pētījuma rezultāti parāda, ka Dabas koncertzāles pasākums sniedz ietekmi uz sabiedrības domu 

veidošanu par dabas aizsardzību, kā arī pilda izglītojošo funkciju.  

 
Kalnins, S.N., Opermanis, O., Aunins, A. Non-formal environmental education model. 8 years experience of 

Nature Concerthall  

The event "Dabas koncertzāles" (Nature Concerthall) is organized with the goal to increase public 

understanding of the conservation and management of EU protected biotops. The ambient music performance is 

designed through a fusion of science and art where researches, musicians, poets, photographers and film 

professionals prepare a uniform event which each year is dedicated to a different topic and species. In order to 

define the actual impact this event has in reaching its goal - increasing public awareness on nature protection, a 

survey was conducted among audience members. The results show that the event does indeed secure some 

progress in raising public awareness with a particular influence on educational professionals. 


