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Pētījuma hipotēze – skolas telpās radona gāzes visdrīzāk nav vai tās 

daudzums nav veselībai kaitīgs.

Pētījuma laiks – 22.10.2020. līdz 20.11.2020.

Pētījuma objekts – 3 stāvu skolas ēka, 0.stāvs un piebūve.

Pētījuma mērķis – veikt mērījumus skolas telpās, lai pārliecinātos par 

radona gāzes esamību vai neesamību.

Pētījuma uzdevumi:

1) iegūt informāciju par radona gāzi;

2) izmantojot ierīces, veikt regulārus mērījumu pierakstus;

3) analizēt sadarbībā ar Valsts vides dienestu iegūtos rezultātus;

4) sagatavot secinājumus un priekšlikumus direktoram, kabinetu vadītājiem.



Kas ir radons?

• ķīmiskais elements ar simbolu Rn;

• tā atomskaitlis ir 86;

• dabīga radioaktīva gāze; 

• viena no smagākajām gāzēm;

• bez krāsas un smaržas;

• to var izmērīt bekerelos uz gaisa kubikmetru (Bq/m3 );

• mājās iekļūst no grunts;

• sastopams arī būvmateriālos un ūdenī;

• tā izdalītā radiācija var radīt bojājumus plaušām.



Kā radons iekļūst ēkās?

• caur plaisām grīdās, sienās, ap caurulēm;

• caur konstrukciju savienojumiem;

• caur ūdensapgādes sistēmu;

• caur porām sienās un būvmateriālos. 

Kādos būvmateriālos sastopams radons?

• granītā;

• marmorā, 

• betonā, 

• cementā, 

• ķieģeļos (īpaši māla).



Kā radons ietekmē veselību?
Ķermenī nonāk, ieelpojot vai iedzerot ūdeni ar tajā izšķīdušo radona gāzi.

• Atstāj negatīvu ietekmi;

• Var samazināties cilvēka mūža ilgums;

• Palielinās risks saslimt ar plaušu vēzi;

• Ietekmē gremošanas orgānu sistēmu un redzi.



Radona pieļaujamais līmenis

Atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149 “Noteikumi

par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” ir noteikti sekojoši limiti radona gāzes

īpatnējai radioaktivitātei:

1) ja koncentrācija ēkās ir lielāka par 200 Bq/m3 gadā, ir jāveic izvērtējums, vai

nepieciešami aizsardzības pasākumi radona ietekmes samazināšanai;

2) ja tiek konstatēts, ka līmenis ēkā ir lielāks par 600 Bq/m3 vidēji gadā, tad

nekavējoties jāveic aizsardzības pasākumi.

https://likumi.lv/ta/id/61173-noteikumi-par-aizsardzibu-pret-jonizejoso-

starojumu



Pētījuma gaita

Pētījuma laikā no 26.10.2020. līdz 20.11.2020. tika izmantoti 2 detektori. 

Katrs detektors savā telpā atradās diennakti vai trīs, ja bija sestdiena, svētdiena.

Detektori tika novietoti visos skolas stāvos no 0.stāva līdz 3.stāvam un piebūvē.

Katrs detektors veica mērījumus 12 skolas telpās: bibliotēkā, skolas muzejā, 

dažādos mācību kabinetos, skolotāju atpūtas telpā, ģērbtuvē, ēdnīcā, 

dušas telpā, kurtuvē.

Ar šiem detektoriem bija iespējams izmērīt mitruma līmeni un gaisa temperatūru.



1.detektora mērījumu grafiki.



2.detektora mērījumu grafiki.



SECINĀJUMI

1. Hipotēze neapstiprinājās – radona gāze ir konstatēta, un tās daudzums atsevišķās telpās pārsniedz 

pieļaujamo normu.

2. Radona gāzes daudzums dažās telpās mainās atkarībā no diennakts laika. 

3. Viszemākie rādītāji ir tajās telpās, kuras atrodas skolas ēkas 2.un 3.stāvā (matemātikas, angļu valodas, 

šūšanas kab., atpūtas telpa, bibliotēka).

4. Visaugstākie rādītāji konstatēti skolas 0.stāvā un piebūvē šādās telpās:

sporta zāles dušas telpā – 939,61 Bq/m3;

saimniecības pārzines kabinetā – 357, 02 Bq/m3;

kurtuvē – 257,38 Bq/m3;

muzejā – 303,18 Bq/m3;

automācības kabinetā – 376,76 Bq/m3;

galdniecības kabinetā – 267,62 Bq/m3;

psiholoģijas kabinetā – 256,84 Bq/m3;

ķīmijas kabinetā - 269,46 Bq/m3.



SECINĀJUMI

5. Abu detektoru vidējie rādītāji ir 139,93 Bq/m3 un 151,07 Bq/m3, kas nepārsniedz 

pieļaujamo normu.

6. Telpās ar augstu radona gāzes daudzumu ir vērojams arī augsts mitruma līmenis. 

Gar sporta zāli plūst Kumpotas upīte.

7. Dušas telpas augsto rādītāju var izskaidrot tā, ka šī telpa atrodas vēl zemāk par 

piebūvi, tajā nav logu. Mērījuma laikā telpas durvis tika aizslēgtas.

8. Skolas ēka ir celta 20.gs.30.gados, bet piebūve un sporta zāle 20.gs.80.-90.gados. 

Celtniecībā izmantots betons, ķieģeļi un cements, kas var saturēt radona gāzi. Skolā

un piebūvē ir nomainīti logi, kas ietekmējuši dabisko ventilāciju.



PRIEKŠLIKUMI

1. REGULĀRI IZVĒDINĀT TELPAS! Atgādināt skolēniem, skolotājiem un 

tehniskajiem darbiniekiem par telpu vēdināšanas nepieciešamību, jo mērījumi 

apliecina, ka labi vēdinātās telpās radona gāzes rādītāji ir zemā līmenī.

2. Likvidēt plaisas piebūves telpu sienās un grīdā, lai ierobežotu gāzes iekļuvi telpā.

3. Ierīkot ventilācijas sistēmas stikla pakešu logos, lai nodrošinātu gaisa apmaiņu ar 

apkārtējo vidi.

Ar pētījuma rezultātiem klātienē iepazīstināt neizdevās, bet e-žurnālā prezentācija tika nosūtīta skolotājiem
un vecāko klašu skolēniem (8.-12.).


