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Skolām jāievieš ventilācijas risinājumi

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina vispārējās izglītības iestāžu vadītājus līdz 

šā gada 7. jūnijam iesniegt investīciju projektus, lai saņemtu valsts piešķirto 

finansējumu gaisa kvalitātes uzlabošanai mācību telpās. Līdzekļus ventilācijas sistēmu 

izbūvei 18. maijā lēma piešķirt valdība, pieņemot grozījumus MK noteikumos Nr.242.

Pašlaik  Latvijas  skolās  ir  nepietiekama  vai  pat  kritiska  gaisa  kvalitāte,  secināts

Veselības  ministrijas  iniciētajā  vides  kvalitātes  un  drošuma pētījumā.  2019.  gadā  tas  tika

veikts Rīgas izglītības iestādēs un vairumā jeb 87 procentos mācību iestāžu gaisa kvalitāte

novērtēta  kā  slikta  vai  viduvēja.  Tikai  12%  apsekoto  mācību  kabinetu  atbilda  Pasaules

Veselības organizācijas ieteiktajam CO2 rādījumam – līdz 1000 ppm.

Slikts  iekštelpu  gaiss  samazina  mācīšanās  rezultātus  un  palielina  kavējumu skaitu,

norāda Somijas Vides institūta eksperti. Apmēram katrā ceturtajā skolā gan direktori (27%),

gan  skolu  inspektori  (24%)  ziņoja  par  mitruma  vai  pelējuma  izraisītiem  bojājumiem.

Aptuveni 43% pētījumā iesaistīto studentu ziņoja, ka semestra laikā novēro vienu vai vairākus

augšējo elpceļu simptomus (aizlikts deguns, iesnas, sauss vai iekaisis kakls, aizsmakusi balss,

klepus, drudzis). Cilvēku ar simptomiem īpatsvars skolās svārstījās no 17 līdz 69%. Balstoties

uz analīzēm, 70% gadījumu tika saistīti ar ventilācijas, temperatūras un mitruma problēmām

skolās.

“Svaigā gaisa pieplūde ir  medaļas viena puse. Ne mazāk svarīgi ir nokopt ar CO2

piesārņoto gaisu.  To paveic augstas veiktspējas  pieplūdes-noplūdes  ventilācijas  iekārtas  ar

gaisa rekuperāciju  un mitruma atguvi,”  norāda  SIA “Artiva”  ventilācijas  produktu grupas

vadītājs Grigorijs Duņecs. Viņš uzver, ka uzņēmums izstrādājis ventilācijas risinājumus, kas

pašlaik jau funkcionē vairākās Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēs: “Esam augstā gatavībā



sadarboties  ar  skolu  pārstāvjiem,  nodrošināt  informatīvo  atbalstu,  piesaistīt  projektētājus,

montāžas un ventilācijas sistēmu apkalpošanas uzņēmumus.”

Ventilācijas investīciju projekti iesniedzami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrijā  līdz  šā  gada  7.  jūnijam.  Pieteikuma  veidlapa  pieejama  IZM  mājaslapas  sadaļā

“Fondi un investīcijas”.  Atbalstītie investīciju projekti  ir jāuzsāk ne vēlāk kā 1.augustā un

jāīsteno  līdz  2022.gada  beigām. Provizoriski  paredzams,  ka  ar  valdības  piešķirtajiem  7,2

miljoniem  eiro  būs  iespējams  realizēt  ventilācijas  un  gaisa  apmaiņas  sistēmu  uzlabošanu

aptuveni 25 skolās.

Par SIA “Artiva”

Ventilācijas ražotāja “Zehnder Group” pārstāvis SIA “Artiva” Latvijas tirgū darbojas

jau 14 gadus, klientiem piedāvājot augstvērtīgas ventilācijas iekārtas un gaisa vadu sistēmas

no Vācijas (“Paul”un “Zehnder”) un Somijas (“Enervent”). Kompānijas vērtības ir veselība

un drošība, komforts un energoefektivitāte. 
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