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Godājamie kungi un cienījamās kundzes! 

 

Jūsu uzmanībai piedāvājam informāciju, kura galvenokārt varētu būt aktuāla būvniecības, 

apdrošināšanas un veselības aprūpes jomā. 

Šādas informācijas mērėis ir ieinteresēt potenciālos sadarbības partnerus. Sadarbība var 

notikt konsultāciju veidā, seismiskās (seismotektoniskās) bīstamības, seismiskā riska un 

ăeodinamisko apstākĜu novērtējuma ekspertīze, seismiskās iedarbības uz būvēm novērtējums, kā 

arī atbilstošas tematikas priekšlikumu un projektu sagatavošana, finansējuma saĦemšanai 

zinātniski pētnieciska darba jomā. 

 

KādēĜ tas būtu aktuāli Latvijai? 

 

Atbilstoši priekšstatiem, kas eksistēja līdz nesenam laikam, seismotektoniskā bīstamība 

nebija aktuāla Latvijai, jo ir attālināta no seismiski-aktīvām zonām. Latvijas teritorija atrodas 

platformas apstākĜos, kur Zemes garoza relatīvi noturīga. 

No ăeoloăiskā viedokĜa Latvija izvietota Austrumeiropas platformas ziemeĜrietumos. Šeit 

nav seismiski aktīvu zonu, tādas kā Ėīnā, Japānā, Turcijā, Grieėijā, Itālijā, Kalifornijā, 

Indonēzijā, Peru, Meksikai un vēl dažās citās valstīs. Bet vai ir mierīgi pašas platformas apstākĜi, 

un līdz ar to arī Latvijas teritorijā? 

Rūpniecības attīstība, kas sākusies XIX otrajā pusē - XX gadsimta sākumā un turpinās 

mūsdienās, pavadīja pilsētu izaugsme un tās teritorijas paplašināšana, ar sarežăītu pilsētu 

infrastruktūru un inženiertehniskām būvēm, ar iedzīvotāju blīvuma pieaugumu. Hidroenerăētika 

un atoma enerăētika sāka attīstīties rūpnieciskajos rajonos. Līdz ar to palielinājās tehnogēnās 

sfēras iedarbība uz Zemes garozu, apkārtējo vidi un cilvēkiem.  

Ja līdz XIX gadsimta beigām, kad radās pirmās elektrostacijas, nebija zināmās tā saucamās 

inducētās zemestrīces, tad ar HES rašanos, lielu dambju un ūdenskrātuvju ierīkošanu – sāka 

aktualizēties šī problēma.  

Inducētās zemestrīces, ko izprovocēja cilvēku tehnogēnā darbība, notika ne tikai seismiski-

aktīvu zonu dambju un ūdenskrātuvju rajonā, bet arī platformu teritorijās. Piemēram, Indijā 

dambja un ūdenskrātuves Koina rajonā, 1967.gadā notika inducētā zemestrīce ar magnitūdu 6.3 

pēc Rihtera skalas. Šīs zemestrīces rezultātā aizgāja bojā 177 cilvēki un 2300 guva ievainojumus. 
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Latvijā uz Daugavas upes ir izveidota hidroelektrostaciju kaskāde. Īpaši nelabvēlīgi 

seismotektoniskie apstākĜi raksturīgi PĜaviĦu HES rajonā. Šeit, tiešā dambja tuvumā atrodas 

Piebalgas lūzuma dienvidrietumu mala. Aptuveni 3.5 km attālumā, paralēli tam, stiepjas 

Aizkraukles lūzums. Joslā starp lūzumiem ir izveidojies Zemes garozas iecirknis, kurā kristāliskā 

pamatklintāja virsma ir iegrimusi 50 - 100 m dziĜumā, t.i., savdabīgs iegruvums. Šī tektoniskā 

struktūra no augšas pārklāta ar nogulumiežu segu.  

Tāpat uz apkārtējo vidi tehnogēnu iedarbību izraisa atomelektrostacijas. Pēc ekoloăiskā 

riska potenciāla līmeĦa AES pat pārspēj hidroelektrostacijas. 

Baltijas jūras reăiona valstīs, darbojas 9 atomelektrostacijas: Krievijā - ěeĦingrada, 

SmoĜenska, Somijā - Loviisa, TVO, Zviedrijā - Oscarshamh, Ringhals, Forsmark, Agesta, 

Barsebaeck. Viena Lietuvā Ignalinas AES, kas jau ir slēgta. Tomēr slēgtās AES vietā nāk jaunas. 

Drīz vien uzsāks jaunas Baltijas (KaĜiĦingradas) AES celtniecību KaĜiĦingradas apgabalā 

(Krievija). 

Rodas likumsakarīgs jautājums - vai vajag kontrolēt seismiskos apstākĜus Baltijas reăionā, 

veikt seismisko monitoringu?  

Spriediet paši. 

Vēstures dati liecina, ka Latvijas teritorijā notikušas zemestrīces, pirmā zināmā zemestrīce 

fiksēta 1616.gadā Bauskas rajonā. Satricinājuma intensitāte epicentrā tiek novērtēta kā VI - VII 

balles pēc 12 baĜĜu MSK-64 skalas.  

Citas jūtamās zemestrīces, kas izraisīja plaisu rašanos gruntīs un māju sienās, notika 

Koknesē 1821.gadā, Rīgā 1853.gadā, Irbes šaurumā 1857.gadā, Daugavpilī 1908.gadā. Profesora 

Bruno Doss vēsturiski dati liecina, arī par zemestrīcēm citos Latvijas rajonos - Liepājas, 

Valmieras un Madonas. 

Kā zināms, zemestrīču īpatnība, tās mēdz atkārtoties. Pēc tektoniskā sprieguma 

atbrīvošanās (zemestrīces laikā), var sākties jauns tektoniskā sprieguma koncentrācijas cikls, līdz 

pat nākamajam atslābumam. 

Ir liecības par atkārtotām zemestrīcēm arī Latvijā. SaskaĦā ar B.Doss vēsturiskām liecībām 

dažas zemestrīces dažādos gados notika Rīgā (1807, 1853, 1870, 1907, 1908, 1909, 1910).  

Seismiskais process var uz laiku pieklust, bet tas nenozīmē, ka tas nevarētu atkal 

atjaunoties. Tieši uz to norāda mūsdienu zemestrīces Baltijas reăionā. Pēc 1930.gada, līdz pat XX 

gadsimta 70-to gadu vidum, šeit pārsvarā bija „klusums” - zemestrīces netika atzīmētas. Tomēr, 

1976.gadā Igaunijā notika VI baĜĜu stipra zemestrīce, bet 2004.gadā KaĜiĦingradas apgabalā 
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(Krievija) notika zemestrīce ar intensitāti VI - VII balles pēc 12 baĜĜu MSK-64 skalas vai tās 

mūsdienu Eiropas analoga - EMS-98. 

KaĜiĦingradas zemestrīces galvenā grūdiena magnitūda (5.3 pēc Rihtera skalas) izrādījās 

maksimālā no Baltijas reăiona visām zināmajām zemestrīcēm. Tas bija negaidīts pārsteigums ne 

tikai iedzīvotājiem, kā arī daudziem speciālistiem - seismologiem. 

 

Kādi priekšnoteikumi eksistē, lai rastos zemestrīces Baltijas reăionā? 

 

Pie visa vainīgas tektoniskās kustības, kas atkarīgas no sasprindzinājuma, kas radies pie 

tektonisko plātĦu robežām, kur eksistē sastiepuma (spreading) un blīvēšanās (subduction) zonas. 

Tektoniskās plātnes izmēri ir milzīgi un tās iegremdētas stīgrākā Zemes substancē – mantijā. 

Tektoniskas plātnes var pārvietoties, tēlaini runājot «peldēt» Zemes mantijā, konvekcijas 

straumju dēĜ. Straumes pārstāv noslēgtas, vertikālas, apĜveida, konvektīvas šūnas. No virsmas, 

atdzesēta un smagāka Zemes viela pārvietojas lejup, bet no dziĜumiem - uzsildīta un vieglāka 

viela - ceĜas uz augšu. Tāds ciklisks mehānisms noved pie jaunas Zemes garozas rašanās spreding 

zonās un tās absorbcijas subduction zonās. Notiek savdabīgs Zemes vielas riĦėojums. Abas zonas 

(spreding un subduction) ir tektonisku plātĦu robežas. 

Mums tuvākā tektonisko plātĦu robeža - starp Eirāzijas un ZiemeĜamerikas plātnēm, 

atrodas ZiemeĜu ledus okeānā starp Islandi un Špicbergenu, aptuveni 1850 km attālumā no 

Latvijas. Šo robežu veido spreding zonu. Dienvidos, Vidusjūras reăionā, ir robeža starp Eirāzijas 

un Āfrikas tektoniskām plātnēm (vairāk kā 1900 km). Tomēr, vairāk jūtams tektoniskais spiediens 

no ziemeĜiem.  

Sastiepuma (spreading) zonas rada Zemes garozas tektoniskas kustības, kas izplatās lielā 

attālumā, to skaitā arī līdz Latvijas teritorijai. Starp citu, Rīgā ir instrumentāli iereăistrēti globālas 

navigāciju sistēmas GPS (Global Positioning System) repera horizontālā pārvietošanās ar ātrumu 

aptuveni 24 mm/gadā, bet vertikālā pārvietošanās ir ievērojami mazāka - pavisam tikai ap 2.5 

mm/gadā.  

Tektoniskas plātnes, spreading un subduction zonas - ir globāls līmenis. Bez tam ir vēl 

reăionāls līmenis. Latvijas Zemes garozas vidējais biezums ir 40 - 50 km, un tas sastāv no 

atsevišėiem blokiem. Bloki nodalīti viens no otra ar tektoniskiem dziĜlūzumiem. Viss tas ir 

pārklāts ar aptuveni 1 km biezu nogulumiežu segu. Nogulumiežu segas augšējo daĜu veido 

kvartāra nogulumi, kas formējās Zemes ăeoloăiskās vēstures pēdējā periodā. Tāpēc šie nogulumi 

pēc fizikāliem un mehāniskiem parametriem ir mazāk izturīgi, bieži pat irdeni.   
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Bloki pārvietojas gar jau esošo lūzumu plaisām. DziĜlūzumi ir bloku robežas Zemes garozā. 

Lūzumiem nav līdzena un gluda virsma, bet gan grubuĜaina, pauguraina virsma ar pacēlumiem un 

ieplakām. Tā kā lūzuma robežas ir grumbuĜainas, tad blokiem attiecīgi pārvietojoties, starp tiem 

rodas berze. Ja sastopas lūzumi ar Ĝoti nelīdzenām robežām, bloku kustība palēninās un pat 

apstājas. Tomēr spiediens no spreading zonas puses ir nepārtraukts. TādēĜ tektoniskais spriegums 

koncentrējas uz pārliekumiem un lūzuma galiem.  

Ăeoloăisko iežu izturība nav bezgalīga, ja koncentrētais sasprindzinājums to pārsniedz, tad 

notiek pakāpeniska un lēna kustība, tā saucamais tektoniskais krip vai strauja kustība - 

zemestrīce. Abi kustības veidi izraisa Zemes garozas un zemes virsmas deformācijas. Šajā 

gadījumā eksistē bojājuma risks - pat ēku un būvju postījumi. Bez tam, tektonisko lūzumu zonas 

rada bīstamību cilvēku dzīvei un veselībai, jo iespējama radioaktīvas gāzes - radona izplūšana no 

Zemes dzīlēm. 

 

Inženierăeoloăisko apstākĜu īpatnības un to ietekme 

uz seismisko bīstamību Baltijas reăionā 

 

Tektoniskais spriegums, kas uzkrājies Baltijas reăionā, 2004.gada septembrī izprovocēja 

KaĜiĦingradas zemestrīču sēriju, visstiprākā bija ar magnitūdu 5.3. Šī pagaidām ir visstiprākā 

zemestrīce no visām zināmajām zemestrīcēm Baltijas reăionā.  

Zemestrīces sekas noveda pie dažādām traumām 20 cilvēkus un izraisīja viena cilvēka nāvi 

no sirdslēkmes. Tika sabojātas aptuveni 2100 ēkas, tai skaitā skolas un bērnudārzi. Kopējais 

ekonomiskais zaudējums novērtēts 5.3 miljoni $. Papildmateriāli par KaĜiĦingradas zemestrīci un 

citām Baltijas reăiona zemestrīcēm var atrast internetā http://www.seismo.lv 

Tomēr bīstamas ir ne tikai straujas kustības - zemestrīces, bet arī lēnas kustības gar 

aktīviem tektoniskiem lūzumiem. Ne katrs lūzums ir aktīvs, tā aktivitāte atkarīga no ăeoloăisko 

nogulumu vecuma, kurā tas atrodas, no lūzuma plaknes orientācijas attiecībā pret valdošā 

reăionālā spiediena virzienu (sablīvēšana vai izstiepšana) un no citiem faktoriem.  

Jo jaunāki nogulumieži, jo lielāka varbūtība, ka tektoniskais lūzums, kas šėērso tos ir 

aktīvs. Aktīvi lūzumi ir kanāli radona izplūdei no Zemes garozas dzīlēm. Radons ir bezkrāsaina, 

inerta gāze, kā arī radioaktīvs un varbūt bīstams cilvēku veselībai un dzīvei. 

Ăeoloăiskā griezuma augšējo daĜu Baltijas reăionā veido kvartāra nogulumi, vāji cementēti 

un irdeni, kā arī bieži piesātināti ar pazemes ūdeĦiem. Šie faktori nopietni ietekmē seismiskās 

iedarbības satricinājuma līmeni. Pie noteiktiem nosacījumiem nogulumiežos un gruntīs var rasties 
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rezonanses parādības, kas sekmē virszemes satricinājuma pastiprināšanu. Ēkas un būves, kas ir 

novietotas uz irdenām un piesātinātām gruntīm var izjust intensīvāk seismiskās svārstības, 

salīdzinājumā ar analoăiskām ēkām, kas izvietotas uz cietiem un izturīgiem ăeoloăiskiem iežiem. 

Piemēram, Skandināvijā nogulumiežu praktiski nav vai pavisam Ĝoti nenozīmīgi. Kristāliskais 

pamatklintājs, kuru galvenokārt veido granīts un analoăiski izturīgi materiāli, kas klāts ar plānu 

grunts kārtiĦu. Vienādā attālumā no avota, satricinājumu intensitāte būs augstāka uz irdenām 

gruntīm, nevis uz kristāliskā pamatklintāja. 

Tādējādi, lokālie inženierăeoloăiskie apstākĜi var būtiski ietekmēt seismisko svārstību 

intensitāti. Baltijas reăionam un konkrēti Latvijai šādi apstākĜi ir nelabvēlīgi, jo seismiskās 

svārstības var pastiprināties.  

 

Kādās cilvēcisku darbības sfērās būtu nepieciešams seismiskā riska, seismotektonisko un 

ăeodinamisko nosacījumu novērtējums? 

1. Būvniecība 

 

Pirmkārt, seismiskos nosacījumus ir nepieciešams ievērot būvniecībā. No 2000.gada 

seismiskie nosacījumi Latvijā ir noteikti Latvijas būvnormatīvos LBN 005-99 (Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”) kā seismiskā riska 

zonu shēma (12.pielikums).  

Tomēr, saskaĦā ar Eiropas Savienības prasībām, no 2011.g. 31.decembra Latvijā jāstājas 

spēkā Eurocode 8 rekomendācijas, konkrēti – Desigh of structures for earthquake resistance - 

Part 1: General rules - Seismic action and rules for buildings un citi normatīvie dokumenti 

(http://www.likumi.lv/doc.php?id=198634), kā arī nacionālais pielikums. Nacionālajā pielikumā 

ir noteikti seismiskie nosacījumi izturīgiem un konsolidētiem nogulumiem, kas Latvijas apstākĜos 

atbilst devona nogulumu virsmai, kuru pārklāj irdenāki kvartāra nogulumi. Seismiskie nosacījumi 

raksturo tādus seismiskā riska parametrus, kā seismogēno zonu kontūras, PGA (Peak ground 

acceleration) – grunts ekstremālais paātrinājums, sagaidāmā PGA pārsniegšanas varbūtība, grunts 

spektrālais raksturojums.  

Lai kompleksi un detalizēti novērtētu būvlaukuma seismiskos parametrus, ir nepieciešams 

vērst uzmanību un izvērtēt kvartāra nogulumiežu augšējās daĜas (vismaz līdz 30 m) reakciju 

seismiskās iedarbības rezultātā.  
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Būvlaukumā papildus (teorētiski un eksperimentāli) jānovērtē grunts paātrinājuma spektrālā 

atbalss. Tālāk to izmanto seismiskā spēka aprēėinam ar kādu tas iedarbojas uz projektējamām 

konstrukcijām.  

2. Ēku un būvju apdrošināšana 

 

Seismiskās iedarbības intensitāti nosaka šādiem faktoriem: 1) objekta attālums līdz 

seismiskam avotam; 2) seismiskā avota magnitūda; 3) inženierăeoloăiskie apstākĜi būvniecības 

iecirknī. 

Seismiskie avoti var būt dabiskie seismiskie enerăijas avoti – zemestrīču cilmvietas, karstu 

iebrukumi, noslīdeĦi, kā arī mākslīgi avoti - tehnogēnie sprādzieni rūpnieciskajos karjeros, 

sprādzieni jūras akvatorijā un ūdenstilpēs, iedarbība no trieciena vai skaĦas viĜĦa, kas rodas 

lidmašīnai pārvarot skaĦas barjeru un citas tehnogenās iedarbības trieciena vai vibrācijas tipa.  

2004.gadā Baltijas reăionā zemestrīču sekas izpaudās ne tikai KaĜiĦingradas (Krievijas) 

apgabalā, bet arī Latvijas teritorijā, kas no epicentra atrodas vairāk kā 150 km attālumā.  

Nīgrandes pagasta Kalnu ciemā, kas atrodas apmēram 215 km no KaĜiĦingradas 

zemestrīces epicentra, konstatēja neliela dambja un privātmājas bojājumus 

(http://www.seismo.lv/viewpage.php?page_id=16). Mazās elektrostacijas īpašnieka teiktais 

speciālistiem, deva iespēju savlaicīgi veikt sabojātā objekta ekspertīzi un sagatavot ekspertu 

slēdzienu. Tas deva iespēju nekustamā īpašuma īpašniekam saĦemt no apdrošināšanas materiālo 

kompensāciju par zaudējumiem, kas saistīts ar zemestrīci. 

Apdrošināšanas aăentūrām lietderīgi savlaicīgi saĦemt informāciju par seismiskiem riskiem 

un seismiskās iedarbības līmeni teritorijās, kurās atrodas apdrošināšanas objekti. Šāda informācija 

dod iespēju apdrošinātājiem novērtēt ekonomisko risku. Apdrošināšanas prēmijai jābūt 

proporcionāliem seismotektoniskā un ekonomiskā riska pakāpei. Pie kam apdrošināšanas 

gadījums var būt kvalificēts kā «Stihisks posts. Bojājums un zaudējums, kas rodas no 

seismomisko vibrāciju iedarbības vai lēnām tektoniskām deformācijām». Šādos iedarbības 

rašanās gadījumos ēkas, būves un manta var tikt apdrošināta no daĜēja bojājuma vai pilnīga 

postījuma (zaudēšanas).  

3. Veselības aprūpe 

 

Bez seismotektoniskās bīstamības papildus arī tektoniskie lūzumi var atstāt iespaidu uz 

cilvēku veselību un dzīvi. Tas saistīts ar radioaktīvās radona gāzes izplūšanu nogulumu segas 

virskārtā (radona emanācija).  



 7 

Radons - tā ir bezkrāsaina inerta gāze. Tas ir radioaktīvu izotopu 238U, 235U un 232Th 

sastāvā. Radona kodoli pastāvīgi rodas dabā radioaktīvi sabrūkot „mātes” kodolam. Ėīmiskā 

inertuma dēĜ, radons relatīvi viegli pamet «vecāku» minerāla kristālisko režăi un nonāk pazemes 

ūdeĦos, dabas gāzēs un gaisā. TādēĜ tā saturs šajās vidēs ir maksimāls.  

Īpaši ilgdzīvojošs no četriem dabiskiem radona izotopiem ir 222Rn. Tā pussabrukšanas 

periods, t.i. daĜiĦu daudzuma samazināšanas 2 reizēs, ir vienāds 3.8235 dienām. Radons ir 

radioaktīvs un var būt bīstams cilvēku veselībai.   

Plaušu vēža izraisīšanā radons ieĦem otro vietu daudzās valstīs. Radona un tā „meitas” 

izotopu kodolu sabrukums izsauc plaušu audu mikroskopiskus apdegumus un DNK bojājumu, 

kas atrodas šūnveida kodolā, hromosomu sastāvā, jo visa enerăija izstarotās alfa daĜiĦas praktiski 

tiek absorbētas sabrukuma punktā.  

Aktīvs radona avots ir granīts. Latvijas teritorijā granīti ir pārklāti ar biezu nogulumiežu 

segu, kas pilda aizsargākoša ekrāna lomu, līdz ar to apgrūtinot radona izplūšanu zemes virskārtā. 

Tomēr, esošie lūzumi var mazināt ekranējošo nogulumu ietekmi.  

Lūzums pārstāvēti ar zonu, tās iekšpusē sekundāri minerālu veidojumi, nereti tajos veidojas 

tektoniskās brekčijas. Tādējādi zonas ir daudz caurlaidīgākas radonam, nekā vienlaidu, 

viendabīga ăeoloăiskā vide. TādēĜ ir vislielākā varbūtība, ka radons pa lūzumiem var plūst augšup 

uz zemes virsmu.  

Mūsdienās daudzās valstīs realizē ekoloăisko monitoringu - radona koncentrācija ēkās, 

ăeoloăisko lūzumu rajonos tā koncentrācija ēku telpās var būt bīstama un būtiski pārsniegt 

vidējos rādītājus salīdzinājumā ar pārējiem reăioniem. PieĜaujamā radona robežvērtība elpošanas 

orgāniem ir vienāds 146 MBk gadā (146 x 106 Bk/gadā). Vidējais, ārējais radona līmenis ir zems 

un izmainās no 5 līdz 15 Bk/m3. 

Itālijas ăeologi un ăeofiziėi izpētīja, ka Kalabrijas ziemeĜos vēsturisko zemestrīču 

epicentralās zonas saistītas ar radona koncentrācijas augstām vērtībām, kas varbūtēji norāda uz 

mūsdienās, aktivizētiem lūzumu nogabaliem. Tas konstatēts zonās, kurās notika zemestrīces 

1835., 1854. un 1870. gadā. 

Rīgas teritoriju šėērso vairāki lūzumi. Šie lūzumi šėeĜ kristālisko pamatklintāju (granīta 

iežus), kā arī augstāk esošo nogulumiežu segu. Netiešas pazīmes norāda, ka daži Rīgu šėērsojošie 

lūzumi varbūt aktīvi. Pēc vēsturiskiem datiem, Rīgā ir notikušas dažas zemestrīces. Tādējādi, 

Latvijas rajonos, ieskaitot Rīgu ar augstu iedzīvotāju blīvumu, tektonisko lūzumu esamība var 

izraisīt radona anomāliju eksistences varbūtību un savukārt var radīt nelabvēlīgau, kaitīgu 

iedarbību uz cilvēku veselību.  
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Krievijas ăeofiziėu pētījumi Austrumeiropas platformā (tajā atrodas arī Latvijas teritorija) 

parādīja, tektonisko struktūru ietekmi uz radonu anomāliju zonu izvietojumu un radona 

emanācijas intensitāti. Bez tam atzīmēja periodiskas radona emanācijas intensitātes izmaiĦas ar 

periodiem 1, 4, 14 un 29 diennaktis. Šāds cikliskums ir saistīts ar tā saucamām Zemes paisuma 

deformācijām (Saules un Mēness pievilkšanās ietekmē) un ar ciklonu procesiem atmosfērā. Tāpat 

ir konstatēta sakarība starp zemaugsnes radona aktivitāti un atmosfēras spiedienu.  

Laboratorijas pētījumi norāda uz eksistējošo nelineāro sakaru starp radona emanāciju un 

vibrācijas frekvenci. Radona emanācijas intensitāte maksimāla ir granīta iežiem pie vibrācijas 

frekvences 16 un 32 Hz.  

Eksperimentālie pētījumi parādīja ciešo sakaru starp mikroseismisko fonu un zemaugsnes 

radona aktivitāti ar frekvenci 16.5 Hz. 

SaskaĦā ar Latvijas statistiskiem datiem (http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=2314) 

Ĝaundabīgo saslimšanu slimnieku skaits, kuri atradās slimnīcu-profilaktiskā uzskaitē, pieaudzis 

Latvijā no 2004. līdz 2008.gadam no 52128 līdz 60797 cilvēku, t.i. par 16.5%.   

SaskaĦā ar Vispasaules Veselības Organizācijas datiem (WHO) 

(http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Table2.pdf) Latvijā mirušo skaits no 

Ĝaundabīgām slimībām 2004.gadā bija 156 cilvēku uz 100000 iedzīvotājiem. Pēc šā rādītāja 

Latvija ieĦēma 10. vietu Eiropā. Pasaulē šā rādītāja izmaiĦu diapazons no 52 līdz 306.  

Analoăisks rādītājs ir kardiovaskulārās saslimšanas gadījumi Latvijā - 471 cilvēks uz 

100000 iedzīvotājiem. Pēc šā rādītāja Latvija arī 10. vietā Eiropā. Šā rādītāja izmaiĦu diapazons 

pasaulē no 114 līdz 673. 

Tādējādi rezumējot visu augstāk minēto informāciju veselības aprūpes sadaĜā, var 

konstatēt, ka radona anomāliju iecirkĦu atklāšana, ko raksturo bīstami ilgstoša uzturēšanās tajā, 

Ĝautu pazemināt onkoloăisku saslimšanas risku un nelabvēlīgu ietekmi uz ăenētisko cilvēka kodu.  

Šā uzdevuma atrisinājums ir iespējams kompleksi izpētot būvniecības iespējas Latvijas 

teritorijā saistībā ar tektoniskām īpatnībām, ar iespējamām radona anomālijām traucētos 

nogulumiežu segas iecirkĦos un mikroseismisko fonu. 

 

Par sadarbības jautājumiem lūdzu griezties pa sekojošajām elektroniskajām adresēm: 

seismo@mits.lv 

seismolat@gmail.com 

Dr. ăeol.  

Valērijs ĥikuĜins  


