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Radons



Projekta uzdevumi:

1. Uzzināt, kas ir radons, kur tas rodas un kā ietekmē cilvēku 
veselību.

2. Veikt aptauju, lai uzzinātu, ko un cik daudz mums apkārtējā 
sabiedrība zina par radonu.

3. Veikt radona gāzes mērījumus skolas telpās un apkopot 
secinājumus.



Kas ir radons, kur tas rodas?
Radons ir inerta radioaktīva gāze bez krāsas un smaržas, tā ir 7,5 reizes smagāka par gaisu. Labi 
šķīst ūdenī un organiskos šķidrumos. Radona radioaktīvā sabrukšana veido alfa starojumu, kam ir 
augsts radiotoksiskums. Alfa starojuma radioaktivitāti gaisā nosaka bekerelos uz gaisa kubikmetru 
(Bq/m3 ). 

Viens no galvenajiem radona gāzes avotiem ir zemes dzīles. Tieši teritorijas ģeoloģiskā uzbūve 
nosaka vislielākos riskus radona paaugstināšanai cilvēka dzīves vidē. Radona dabiskā izcelsme 
nāk no kristāliskā pamatklintāja iežiem vai nogulumiežiem, piemēram, māla. Radons ir iežos esošā 
dabīgā urāna sabrukšanas ķēdes produkts. Nelielu radona daudzumu satur arī dabasgāze, dažādi 
būvmateriāli un artēziskie ūdeņi. 

Radons caur augsni un ēku konstrukciju nepietiekami blīvām vietām ieplūst iekštelpās. Radons 
ieplūst mājā, izmantojot plaisas grīdās un sienās, konstrukciju savienojumus, poras sienās vai 
būvmateriālos, kā arī ar ūdensapgādes sistēmu. 

Augsta radona koncentrācija var veidoties zemes virsmas tuvumā, bet ne augstāk par dzīvojamās 
mājas otro vai trešo stāvu. Radons sastopams arī dažādos būvmateriālos - granītā, marmorā, 
betonā, cementā, ķieģeļos (īpaši māla). Ja mājas būvniecībā izmantoti šie materiāli, iespējama 
lielāka radona koncentrācija. 



Kā radons ietekmē veselību?
Radona esamība mājokļos rada riskus iedzīvotāju veselībai. Radona radītais alfa starojums atstāj 
nelabvēlīgu ietekmi uz iedzīvotāju veselību. Cilvēka organismā radona gāze nonāk, to ieelpojot 
kopā ar gaisu, vai arī iedzerot ūdeni ar tajā izšķīdušo radona gāzi. Radona alfa starojuma ietekmē 
var samazināties cilvēka mūža ilgums un var palielināties risks saslimt ar plaušu vēzi. Tādēļ 
svarīgi apzināt vidējo radona īpatnējo radioaktivitāti dzīvojamā ēkā, lai nepieciešamības gadījumā 
varētu veikt piemērotus radona līmeņa samazināšanas pasākumus mājokļos, kur līmenis ir augsts.

Pašlaik Latvijas tiesību aktos (2002. gada 9. aprīļa noteikumi Nr. 149 „Noteikumi par aizsardzību 
pret jonizējošo starojumu”) radona līmenis, kad ir jālemj par to, vai nepieciešami aizsardzības 
pasākumi radona ietekmes samazināšanai, ir 200 Bq/m3 gadā. Savukārt, ja konstatēts, ka radona 
līmenis ēkā ir lielāks par 600 Bq/m3 vidēji gadā, tad nekavējoties veic aizsardzības pasākumus. 

Radona koncentrāciju mājokļos var samazināt, likvidējot plaisas mājas konstrukcijā, kā arī veicot 
papildus mājokļa sienu un grīdas hermetizāciju un ventilāciju. Ir nepieciešams apzināt radona 
nokļūšanas ceļus mājoklī un izstrādāt konkrētus pasākumus radona koncentrācijas samazināšanai. 
Vienkāršākais radona koncentrācijas samazināšanas veids ir mājokļa regulāra vēdināšana.

https://likumi.lv/doc.php?id=61173


Aptauja

Skolēnu izstrādātajā un veiktajā aptaujā par radonu piedalījās 100 respondentu vecumā no 

14 līdz 82 gadiem. 

Aptaujas anketā bija šādi jautājumi:

1. Vai Jūs zināt, kas ir radons?

jā                         nē

2. Vai Jūs zināt, kur un kā rodas radons?

nē                        radons rodas _________________________

3. vai Jūs zināt, kā radons ietekmē cilvēka veselību?

nē                         ____________________________________



Aptaujas rezultāti
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Aptaujas rezultāti
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Aptaujas rezultāti
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Secinājumi par aptauju

•Uz jautājumu «Kas ir radons?» apstiprinoši atbildēja 53 respondenti, no tiem 31 
vīrietis un 22 sievietes. Noliedzoši atbildēja 47 respondenti, no tiem 18 vīrieši un 
29 sievietes. Secinām, ka vīrieši vairāk zina, kas ir radons, nekā sievietes.

•No 53 respondentiem, kas atbildēja apstiprinoši, 28 nevarēja tālāk atbildēt uz 
jautājumiem «Kur radons rodas?» un «Kā tas ietekmē veselību?», jo bija 
dzirdējuši tikai par to, ka radons ir ķīmiska, radioaktīva gāze. Pārējie 25 atbildēja 
uz diviem sekojošiem jautājumiem.

•Lielākā daļa respondentu jeb 18 sniedza atbildi, ka radons rodas zemes dzīlēs, 5 
teica, ka tas veidojas gaisā, bet 2 atbildēja, ka no radioaktīviem atkritumiem. Var 
secināt, ka tikai 1,8% aptaujāto zina, kur patiesībā rodas radons, dažu atbildes ir 
kļūdainas.



Secinājumi par aptauju
•No 53 respondentiem 17 atbild, ka nezina, kā radona gāze ietekmē veselību, un 
tikai 14 atbild, ka radons izraisa elpceļu saslimšanas, tai skaitā arī plaušu vēzi, 2 
atbild, ka maz ietekmē vai neietekmē nemaz.

•Apkopojot aptaujas rezultātus, secinām, ka daudzi cilvēki ir tikai dzirdējuši, 
ka ir tāda gāze kā radons, bet kur tā rodas un kā ietekmē veselību, nav 
zināms. 



Radona gāzes koncentrācijas mērījumi 
Vaboles vidusskolā
Sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru, skolā tika nogādātas radona gāzes koncentrācijas 
mēriekārtas, un laika posmā no 4.11. līdz 12.11 tika veikti un apkopoti mērījumi. Tā kā radona gāzes koncentrācija 
iespējama lielākoties ēkas zemākajos stāvos, tad mērījumi tika veikti skolas 1.stāvā un pagrabteplās, katrā telpā mērījumi 
ilga vismaz 24 stundas. 

Detektors Nr. AlphaE 1123 Detektors Nr. AlphaE 1121

Nr.p.k. Datums Laiks Telpa Nolasītais rezultāts

1. 4.11. 9.18 ķīmijas kabinets 146,98

2. 5.11. 13.50 laboratorija 139,29

3. 8.11. 15.16 kāpņu telpa 129,50

4. 9.11. 15.50 sporta zāle 82,65

5. 11.11. 10.00 pagrabtelpa (lielā) 360,56

12.11. 532,33

Nr.p.k. Datums Laiks Telpa Nolasītais rezultāts

1. 4.11. 9.15 bioloģijas kabinets 385,50

2. 5.11. 13.42 fizikas kabinets 356,36

3. 8.11. 15.13 informātikas kabinets 113,41

4. 9.11. 15.47 skolotāju istaba 66,12

5. 11.11. 10.00 pagrabtelpa (mazā) 495,10

12.11. 908,03



Secinājumi par mērījumiem

•Visaugstākie rādītāji tika novēroti divās skolas pagrabtelpās. Tas varētu būt saistīts ar to, ka skolas 
ēka ir ļoti veca, tā būvēta 1902.gadā kā muižas zirgu stallis. Pagrabstāvs ir mūrēts no akmeņiem, 
kurā, iespējams, ir plaisas. Īpaši augsts rādījums ir pagrabtelpā, kura ir mazāka platības ziņā, tas arī 
varētu būt par iemeslu augstākai koncentrācijai. Šajās telpās rādījumi tika veikti divas dienas, un 
otrajā dienā tie ir uz gandrīz uz pusi augstāki. Tam par iemeslu varētu būt tas, ka šajā laika posmā 
telpas netika apmeklētas un vēdinātas. 

•Vēl paaugstināti rādījumi ir fizikas un bioloģijas kabinetos. Tā kā tie atrodas viens otram blakus, 
tad iespējams šajā vietā zem skolas ēkas arī ir radona izplūdes vieta, un pamatos varētu būt plaisas. 
Tā kā no ārpuses tās nav redzamas, tad droši apgalvot mēs to nevaram.



Secinājumi par mērījumiem

•Tā kā MK noteikumos lasām, ka pasākumi radona ietekmes samazināšanai veicami tad, ja 
vidējais rādījums ir 200 Bq/m3 gadā, tad secinām, ka pēc 24 stundu mērījumiem nevar spriest 
par  starojuma patieso daudzumu un ietekmi. Tomēr augstie rādījumi dažās telpās norāda uz to, ka 
būtu nepieciešamība radona starojumu pētīt ilgākā laika posmā, lai noskaidrotu, vai nav 
nepieciešami pasākumi radona ietekmes mazināšanai. Tāpēc esam sazinājušies ar Valsts vides 
dienesta Radiācijas drošības centru un veikuši sarunas par iespēju mērījumus veikt ilgākā laika 
posmā. Radiācijas centra darbinieki piekrita mērījumu veikšanai un tālāk tiks izstrādāts plāns 
turpmākajām darbībām.

•Viszemākie rādījumi ir sporta zālē un skolotāju istabā. Interesanti, ka skolotāju istaba atrodas 
virs pagrabtelpas, kurā ir visaugstākie mērījumi. Tas nozīmē, ka grīdas segums ir ļoti blīvs, bez 
plaisām. 

•Šobrīd galvenais starojuma novēršanas pasākums ir telpu regulāra vēdināšana.



Paldies par uzmanību!


