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Saīsinājumi 
 

 

 

 

 

Bq Radiācijas mērvienība Bekerels [s-1] 

ES  Eiropas Savienība 

IVN Ietekmes uz vidi novērtējums 

Lat Ģeogrāfiskais platums 

LBN Latvijas būvnormatīvs 

Lon Ģeogrāfiskais garums 

LLW Zemas radiācijas līmeņa radioaktīvie atkritumi 

LSA Zemes specifiskās aktivitātes materiāli  

MK Ministru kabinets 

SAEA Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SCO Virsmas nosmērēts objekts (surface contaminated object) 

Sv Radiācijas mērvienība Zīverts 

VĢD Valsts ģeoloģijas dienests 

ZCR  Zemestrīču cilmvietu rašanas 

WAC Atkritumu pieņemšanas kritēriji 
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Ievads 
 

Radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” ilgtermiņa drošības novērtējums ir izstrādāts 

saskaņā ar līgumu Nr. VSIA LVGMC2016/2, kas noslēgts starp VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas centrs” kā Pasūtītāju un SIA “Geo Consultants” kā Izpildītāju 2016. gada 

maijā. 

Saskaņā ar līguma tehnisko specifikāciju ilgtermiņa novērtējuma galvenie mērķi ir: 

- Raksturot un analizēt radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” atrašanās vietu no 

ģeogrāfiskajiem, ģeoloģiskajiem, hidroģeoloģiskajiem, klimatiskajiem, dabas resursu 

izmantošanas un sociāli ekonomiskajiem aspektiem; 

- Analizēt glabātavas un tajā apglabāto un ilgstoši glabāto, kā arī nākotnē apglabājamo 

un ilgstoši glabājamo radioaktīvo atkritumu raksturlielumus; 

- Analizēt esošo glabāšanas tvertņu konstrukcijas, veikt to integritātes novērtējumu, 

veicot grunts  paraugu ņemšanu pie radioaktīvo atkritumu apglabāšanas tvertnēm Nr. 

1 – Nr. 6.  Tvertņu konstrukciju integritātes novērtēšanai tika veiktas grunts paraugu 

analīzes, lai noteiktu radionuklīdu Sr -90; Ra-226; un Cs- 137 saturu tajos. 

- Veikt iespējamo radioaktīvā piesārņojuma izplatības scenāriju analīzi; 

- Izstrādāt jonizējošā starojuma samazināšanas pasākumu priekšlikums, ja novērtētais 

starojuma līmenis pārsniedz tehniskajā specifikācijā fiksētos lielumus. 

Radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” ilgtermiņa novērtējuma izstrādei SIA “Geo 

Consultants” piesaistīja apakšuzņēmēju Somijas uzņēmumu “Saanio & Riekkola” Oy, kuram ir 

ievērojama pieredze darbā ar radiācijas drošības jautājumiem, kā arī ar inženiertehnisku 

risinājumu izstrādē kodolenerģētikas uzņēmumu infrastruktūras un radioaktīvo atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūras objektiem. 

  



5 
 

1. Tiesību aktu normas 
 

Darbības ar jonizējošā starojuma avotiem un radioaktīvajiem materiāliem Latvijas Republikā 

nosaka likums “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” un saskaņā ar šo likumu izdotie 

Ministru kabineta noteikumi, no kuriem ilgtermiņa novērtējuma kontekstā kā būtiskākos ir 

jāmin: 

- 2002. gada 19.marta noteikumi Nr. 129 “Prasības darbībām ar radioaktīvajiem 

atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem” [1]; 

- 2002. gada 9. aprīļa noteikumi Nr. 149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo 

starojumu” [2]; 

- 2002. gada 4. novembra noteikumi Nr. 508 “Jonizējošā starojuma avotu fiziskās 

aizsardzības prasības” [3]; 

- 2003. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 152 “Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas 

avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā”[4]; 

- 2013. gada 12. novembra noteikumi Nr. 1284 “Darbinieku apstarošanas kontroles un 

uzskaites kārtība” [5]; 

- U.c. 

Likums “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” [6] ir pieņemts 2000. gada 26. oktobrī un 

stājies spēkā 2000. gada 11. novembrī. Likums sastāva no astoņām nodaļām kurās ir noteiktas 

sekojošas normas darbībām ar jonizējošo starojumu, tā avotiem un materiāliem. 

1. Nodaļa – nosaka vispārīgos noteikumus, likumā lietoto terminu definīcijas, likuma 

mērķi un pielietošanu, radiācijas un kodoldrošības galvenos principus; 

2. Nodaļa – nosaka radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzības galvenos principus, 

valsts kompetento institūciju radiācijas un kodoldrošības nodrošināšanai, kā arī šīs 

institūcijas tiesības un pienākumus, pienākumu sadalījumu starp pārbaudēs 

iesaistītajām institūcijām, radiācijas monitoringa veikšanas kārtību; 

3. Nodaļa – fiksē ar jonizējošo starojumu saistītu darbību licencēšanas un operatoru 

reģistrēšanas kārtību; 

4. Nodaļa – nosaka operatora un darbu vadītāja pienākums darbā ar jonizējošā 

starojuma avotiem; 

5. Nodaļa – nosaka prasības personālam, kas strādā ar jonizējošā starojuma avotiem; 

6. Nodaļa – nosaka drošības līdzekļus un pasākumus darbam ar jonizējošo starojumu un 

tā avotiem; 

7. Nodaļa – nosaka radioaktīvo atkritumu un kodolatkritumu transportēšanas pārstrādei 

un apglabāšanai, pārstrādes un apglabāšanas kārtību Latvijas Republikā un darbību 

saskaņošanu ar ES un trešajām valstīm. 

8. Nodaļa – nosaka atbildības ampērus par šī likuma prasību neievērošanu. 

 

2013. gada 12. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1284 “Darbinieku apstarošanas 

kontroles un uzskaites kārtība” nosaka operatora darbinieku apstarošanas kontroles un 

darbinieku saņemto jonizējošā starojuma dozu kontroli un uzskaiti. 
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2003. gada 8. aprīļa Ministru kaabineta noteikumi Nr. 152 “Prasības attiecībā uz 

sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā” nosaka prasības attiecībā 

uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā. 

Noteikumi nosaka radiācijas avāriju veidus, avārijas gadījumā iespējamos īpatnējā radioaktīvā 

piesārņojuma līmeņus ūdenī, kas ir lietojams pārtikā, upju un ezeru ūdeņos, pārtikas 

produktos attiecīgajiem noteikumos fiksētajiem radionuklīdiem, iedzīvotāju informēšanas un 

brīdīnāšanas pasākumus, aizsardzības pasākumu plānošanu, rīcību avāriju gadījumos, u.c. 

aspektus. 

 

2002. gada 4. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 508 “Jonizējošā starojuma avotu 

fiziskās aizsardzības prasības”  nosaka jonizējošā starojuma avotu fiziskās aizsardzības 

prasības, objektu fiziskās aizsardzības plānošanas principus, reaģēšanas pasākumus ārkārtas 

gadījumos, u.c. objektu fiziskās aizsardzības organizēšanas  aspektus.  

 

2002. gada 9. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 149 “Noteikumi par aizsardzību pret 

jonizējošo starojumu” nosaka prasības aizsardzībai pret jonizējošo starojumu atbilstoši 

radiācijas drošības un kodoldrošības pamatprincipiem, kā arī jonizējošā starojuma dozu limitus 

attiecībā uz iedzīvotājiem. 

 

2002. gada 19.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 129 “Prasības darbībām ar 

radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem” nosaka prasības darbībām 

ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem. 

1. nodaļa nosaka vispārīgos jautājumus un definīcijas.  

Atbilstoši radioaktīvo atkritumu radioaktivitātes lielumam radioaktīvos atkritumus iedala šādi: 

- radioaktīvie atkritumi, kuru radioaktīvās sabrukšanas rezultātā kopējā vai īpatnējā 

radioaktivitāte ir mazāka par normatīvajos aktos noteiktajiem limitiem, kurus 

nepārsniedzot nav nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja (turpmāk — 

neizmantojamie materiāli); 

- radioaktīvie atkritumi, kuru kopējā vai īpatnējā radioaktivitāte ir lielāka par 

normatīvajos aktos noteiktajiem limitiem, kurus nepārsniedzot nav nepieciešama 

speciālā atļauja (licence) vai atļauja. 

Atbilstoši pussabrukšanas periodam radioaktīvos atkritumus iedala šādi: 

- radioaktīvie atkritumi, kuru pussabrukšanas periods nepārsniedz 30 dienas un kuros 

pēc radionuklīdu sabrukšanas nerodas ilgdzīvojoši meitas produkti (turpmāk — 

īsdzīvojošie radioaktīvie atkritumi); 

- radioaktīvie atkritumi, kuru pussabrukšanas periods pārsniedz 30 dienas vai kuros pēc 

radionuklīdu sabrukšanas rodas ilgdzīvojoši meitas produkti (turpmāk — ilgdzīvojošie 

radioaktīvie atkritumi). 

Atbilstoši siltuma izdalīšanās jaudai radioaktīvos atkritumus iedala šādi: 
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- radioaktīvie atkritumi, kuriem radioaktīvās sabrukšanas rezultātā siltuma izdalīšanās 

jauda ir mazāka par 2 kW uz vienu kubikmetru radioaktīvo atkritumu (turpmāk — 

zemas un vidējas radioaktivitātes atkritumi); 

- radioaktīvie atkritumi, kuriem radioaktīvās sabrukšanas rezultātā siltuma izdalīšanās 

jauda ir lielāka vai vienāda ar 2 kW uz vienu kubikmetru radioaktīvo atkritumu, tai 

skaitā lietotā kodoldegviela. 

2. nodaļa nosaka radioaktīvo atkritumu un ar tiem saistīto materiālu uzskaites kārtību. 

3. nodaļa nosaka darbību kārtību ar radioaktīvajiem atkritumiem to rašanās vietās nosakot 

šādas pamatprasības radioaktīvo atkritumu glabāšanai, šķirošanai, priekšapastrādei un 

pagaidu glabāšanai. 

Operators radioaktīvo atkritumu šķirošanu, apstrādi un glabāšanu veic, tos sadalot šādās 

grupās: 

- gāzveida radioaktīvie atkritumi (nepiemērojot glabāšanu); 

- šķidrie radioaktīvie atkritumi; 

- cietie radioaktīvie atkritumi; 

- lietotie slēgtie starojuma avoti; 

- bioloģiskie radioaktīvie atkritumi. 

Operatora darbu vadītājs nodrošina, lai: 

- katrā radioaktīvo atkritumu konteinerā būtu tikai vienas grupas radioaktīvie atkritumi; 

- radioaktīvo atkritumu konteinerā netiktu sajaukti kopā: 

o apstrādāti un neapstrādāti radioaktīvie atkritumi; 

o īsdzīvojošie radioaktīvie atkritumi un ilgdzīvojošie radioaktīvie atkritumi; 

o zemas un vidējas radioaktivitātes atkritumi un augstas radioaktivitātes 

atkritumi; 

o radioaktīvie atkritumi, kuru radioaktīvās sabrukšanas rezultātā kopējā vai 

īpatnējā radioaktivitāte ir mazāka par normatīvajos aktos noteiktajiem 

limitiem un radioaktīvie atkritumi, kuru kopējā vai īpatnējā radioaktivitāte ir 

lielāka par normatīvajos aktos noteiktajiem limitiem. 

 

- radioaktīvie atkritumi tiktu apstrādāti, pārvēršot tos tādā ķīmiskā un fizikālā formā, 

kas ir droša un atbilstoša radioaktīvo atkritumu glabāšanai un transportēšanai; 

- šķidrie radioaktīvie atkritumi tiktu neitralizēti; 

- radioaktīvie atkritumi nesaturētu sprādzienbīstamus vai viegli uzliesmojošus 

materiālus vai saspiestas gāzes; 

- radioaktīvie atkritumi, kas satur pūstošas vai trūdošas vielas vai objektus, tiktu 

apstrādāti, pasargājot tos no bioloģiskajiem sadalīšanās procesiem, vai glabāti 

sasaldēti; 

- radioaktīvie atkritumi, kas satur ķīmiski vai bioloģiski bīstamus materiālus un 

materiālus, kuri var ierosināt bīstamas infekcijas slimības vai jebkurā citā veidā 

apdraudēt epidemioloģisko drošību, tiktu apstrādāti, maksimāli samazinot tās 

radioaktīvo atkritumu bīstamās īpašības, kuras nav saistītas ar to radioaktivitāti; 

- pirms radioaktīvo atkritumu apglabāšanas būtu pēc iespējas mazāka nepieciešamība 

veikt papildu apstrādi. 
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Operators nodrošina, lai radioaktīvo atkritumu konteiners, kuru izmanto radioaktīvo 

atkritumu pagaidu glabātavā, būtu: 

- izturīgs; 

- saderīgs ar tajā ievietotajiem radioaktīvajiem atkritumiem; 

- droši piepildāms un iztukšojams. 

Noteikumu nodaļa nosaka arī prasības radioaktīvo atkritumu konteineriem, to marķēšanai 

transportēšanai, prasības konteineru aizpildīšanai un aizsardzības nodrošināšanai pret 

radioaktīvo materiālu noplūdi. 

4. nodaļa nosaka prasības radioaktīvo atkritumu un ar tiem saistīto materiālu glabāšanai. 

Noteikumi nosaka radioaktīvo atkritumu glabāšanas nosacījumus, kas attiecas arī uz glabātavā 

“Radons” pagaidu glabātāvā izvietotajiem radioaktīvajiem atkritumiem. 

Radioaktīvo atkritumu glabāšana ir to turēšana piemērotā iekārtā, paredzot to izņemšanu. 

Atbilstoši radioaktīvo atkritumu glabāšanas mērķim noteikumi izšķir šādus glabāšanas veidus: 

- radioaktīvo atkritumu glabāšana līdz laikam, kad to īpatnējā radioaktivitāte 

sabrukšanas dēļ samazinājusies līdz minimāli nozīmīgajai īpatnējai radioaktivitātei un 

tie nav pakļaujami valsts uzraudzībai (glabāšana līdz sabrukšanai); 

- radioaktīvo atkritumu glabāšana, līdz tiks veikta to apstrāde; 

- apstrādāto radioaktīvo atkritumu glabāšana pirms nosūtīšanas uz radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības objektu; 

- lietota slēgtā starojuma avota glabāšana pirms tā nosūtīšanas atpakaļ ražotājam. 

Noteikumi nosaka, ka radioaktīvo atkritumu pagaidu glabātavā un inženiertehniskajā būvē, 

kas atrodas nelielā dziļumā no zemes virsmas vai ir izveidota uz zemes virsmas (pievirsmas 

glabātava), izmanto daudzpakāpju aizsardzības barjeras, lai nodrošinātu radioaktīvo atkritumu 

drošu glabāšanu. 

Radioaktīvo atkritumu ilgstošai glabāšanai drīkst izmantot tikai radioaktīvo atkritumu 

apglabāšanas objekta pievirsmas glabātavu. 

Glabājot radioaktīvos atkritumus, jāievēro šādas prasības: 

- katrai konkrētai radioaktīvo atkritumu grupai nodrošina glabāšanu atsevišķi no 

pārējām grupām, ņemot vērā arī 15.2.apakšpunktā noteiktās prasības; 

- neapstrādātiem radioaktīvajiem atkritumiem pagaidu glabāšanu plāno ne ilgāku par 

gadu, un šajā laikā radioaktīvie atkritumi tiek apstrādāti, iepakoti un nodoti 

apglabāšanai vai ilgstošai glabāšanai; 

- radioaktīvo atkritumu konteineru, ja iespējams, nepārvieto glabātavā līdz nodošanai 

apglabāšanai vai ilgstošai glabāšanai; 

- radioaktīvos atkritumus glabā atsevišķi no tiem jonizējošā starojuma avotiem, kas 

izmantojami turpmākām darbībām; 

- radioaktīvos atkritumus glabā attiecīgajam glabāšanas veidam piemērotos un 

atbilstoši marķētos konteineros. 

Radioaktīvo atkritumu pagaidu glabātavu: 

- veido tādu, lai tajā varētu glabāt atsevišķi pa grupām visus radioaktīvos atkritumus, 

kas var rasties gada laikā; 
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- nodrošina ar aizsardzību pret neatļautu iekļūšanu tajā un iespējām pārliecināties, ka 

nenotiek neatļautas darbības ar radioaktīvajiem atkritumiem; 

- aprīko ar iekārtām un materiāliem aizsardzībai pret jonizējošo starojumu; 

- veido tā, lai visas virsmas būtu izgatavotas no materiāliem, kas viegli dezaktivējami, 

vai ir pārklātas ar šādiem materiāliem; 

- apgādā ar gaisa attīrīšanas sistēmām un izplūdes gāzu monitoringa iekārtām, ja 

glabāšanas laikā no radioaktīvajiem atkritumiem var izdalīties radioaktīvas gāzes vai 

gaiss glabātavā var tikt piesārņots ar radioaktīvajiem aerosoliem; 

- veido tā, lai visas darbības tiktu veiktas drošos apstākļos un būtu iespējams ērti nodot 

radioaktīvo atkritumu konteinerus, lai tos transportētu uz radioaktīvo atkritumu 

apglabāšanas vai pārvaldības objektu. 

Noteikumi šajā sadaļā nosaka arī viegli uzliesmojošo un šķidro radioaktīvo atkritumu 

glabāšanas nosacījumus. 

5. nodaļa nosaka prasības neizmantojamo materiālu un ar radioaktīvajiem atkritumiem 

saistīto materiālu izkliedēšanai vidē. 

6. nodaļa nosaka prasības radioaktīvo atkritumu pārstrādei. 

7. nodaļa nosaka prasības radioaktīvo atkritumu pievirsmas glabātavai un ģeoloģiskajai 

glabātavai, kas cita starpā fiksē pievirsmas glabātavas vietas izvēles kritērijus, kā arī kontroles 

un pārraudzības zonā nepieciešamās funkcionālās infrastruktūras sastāvu. 

Noteikumi nosaka, ka pievirsmas glabātava sastāv no vairākām radioaktīvo atkritumu 

tvertnēm, kuras izgatavotas no dzelzsbetona un kuru minimālais tilpums radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanai ir 100 m3, un kuras var tikt sadalītas atsevišķos nodalījumos. 

Saskaņā ar noteikumu prasībām nav pieļaujama tvertņu sienu saskarsme ar gruntsūdeņiem, 

kā arī jāpareedz, lai tiktu nodrošināta tāda nokrišņu ūdeņu savākšanas sistēmas, kas ļautu 

novadīt ūdeņus no tvertnēm un kontrolēt tajos radioaktīvo piesārņojumu. 

Noteikumi paredz, ka tvertņu sienu minimālais biezums ir 40 cm, ja vien ilgtermiņa 

novērtējuma rezultātā nav nepieciešams izveidot biezāku aizsardzības slāni. 

Noteikumi nosaka, ka pievirsmas glabātavā apglabā radioaktīvos atkritumus, kuri: 

- satur izotopus, kuru pussabrukšanas periods nepārsniedz 30 gadus; 

- radioaktīvos atkritumus, kuru kopējā radioaktivitāte ir mazāka par šo noteikumu 

3.pielikumā noteikto vērtību; 

- zemas un vidējas radioaktivitātes atkritumus, kas satur tikai tādus radionuklīdus, kuru 

kopējā vai īpatnējā radioaktivitāte pēc laikposma, kurā tiek veikta kontrole radiācijas 

drošības un kodoldrošības jomā (valsts uzraudzības periods) to radioaktīvās 

sabrukšanas rezultātā būs samazinājusies līdz normatīvajos aktos noteiktajiem 

limitiem, kurus nepārsniedzot nav nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja; 

- radioaktīvos atkritumus, kas satur radionuklīdus, kuru kopējā un īpatnējā 

radioaktivitāte pēc valsts uzraudzības perioda beigām to radioaktīvās sabrukšanas 

rezultātā būs lielāka par normatīvajos aktos noteiktajiem limitiem, kurus 

nepārsniedzot nav nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja, ja ilgtermiņa 

drošības novērtējums pierāda, ka pēc tam, kad izveidota papildu fiziskā barjera un 

tukšumi radioaktīvo atkritumu tvertnē starp radioaktīvo atkritumu pakām aizpildīti ar 

http://likumi.lv/ta/id/60882-prasibas-darbibam-ar-radioaktivajiem-atkritumiem-un-ar-tiem-saistitajiem-materialiem#piel3
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betonu, radioaktīvo atkritumu radītā paredzamā jonizējošā starojuma doza 

nepārsniedz 300 µSv gadā. 

Saskaņā ar noteikumiem pievirsmas glabātavai valsts uzraudzības periods ietver pievirsmas 

glabātavas uzraudzību līdz brīdim, kad tiek pilnībā pārtraukta radioaktīvo atkritumu 

pieņemšana radioaktīvo atkritumu apglabāšanas objektā, un 300 gadu pēc tā slēgšanas. 

8. Nodaļa nosaka prasības radioaktīvo atkritumu pieņemšanai apglabāšanai vai ilgstošai 

glabāšanai un tajā ir fiksētas prasības iepakoto radioaktīvo atkritumu paku virsmas radiācijas 

līmeņa limitiem, mērījumu nosacījumi, dzelzsbetona konteineru drošības novērtēšanas 

kārtību, kā arī to radioaktīvo atkritumu kategorijas, kuras netiek pieņemtas. 

9. nodaļa nosaka prasības apglabāto radioaktīvo atkritumu ilgtermiņa drošības novērtēšanai. 

Saskaņā ar noteikumu prasībām esošam objektam ilgtermiņa drošības novērtējumu veic, lai 

pārbaudītu, vai tiek ievērotas drošības prasības, kā arī noteiktais cilvēku un vides aizsardzības 

līmenis. 

Pievirsmas glabātavai ilgtermiņa drošības novērtējums ir jāveic 1000 gadu periodam. 

Noteikumi nosaka pieņēmumu parametrus, kādi ņemami vērā, veicot ilgtermiņa drošības 

novērtējumu un sabiedrības informēšanas par ilgtermiņa novērtējuma rezultātiem. 

10. nodaļa nosaka prasības radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai pēc radioaktīvo atkritumu 

tvertnes slēgšanas un apglabāšanas vietas ekspluatācijas izbeigšanas. 

Nodaļā ir noteikti radioaktīvo atkritumu glabātavas slēgšanas posmi līdz valsts uzraudzības 

perioda beigām, kā arī tvertņu sagatavošanas slēgšanai darbības un tehniskās prasības 

radioaktīvo atkritumu tvertņu nosedzošā slāņa izveidei, lai nodrošinātu ilgtermiņa drošību. 

Noteikumi nosaka arī slēgto tvertņu marķēšanas kārtību un darbību grafiku kādas veicamas 

valsts uzraudzības perioda noslēguma posmā. 

11. nodaļa nosaka radioaktīvo atkritumu un kodoldegvielas starptautisko pārvadājumu 

uzraudzības un kontroles kārtību.  

2. Teritorijas apraksts 
 

2.1. Ģeogrāfiskais stāvoklis, apkārtējās teritorijas raksturojums, 
potenciālie infrastruktūras objekti 

 

Radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons” atrodas Viduslatvijas zemienes Upmales 

paugurlīdzenumā. Upmales paugurlīdzenums ir dabas apvidus Viduslatvijas zemienes 

dienvidaustrumu daļā Daugavas kreisajā krastā. Paugurlīdzenums aizņem pamatiežu virsas 

Viduslatvijas zemines dienvidaustrumu malu. Pamatiežus klāj vidēji 10-20 m bieza kvartāra 

nogulumu sega, ko veido galvenokārt mālsmilts vai smilšmāls. Augstākā virsotne ir 

Riekstukalns (85,2 m), kas atrodas Baldones novadā, zemākās vietas upju ielejās 15-17,5 m. 

Radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons” atrodas paugura Dālderkalns gandrīz pašā virsotnē 

apmēram 50 m v.j.l.  skat. 1. attēlu. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Viduslatvijas_zemiene
https://lv.wikipedia.org/wiki/Daugava
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Paugurl%C4%ABdzenums&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Riekstukalns_(kalns)&action=edit&redlink=1
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Paugura dienvidrietumu nogāzi šķērso autoceļš Rīga- Skaistkalne P89. Uz ziemeļrietumiem tā 

ir ar jūtamu reljefa kritumu. Virzienā uz ziemeļiem un austrumiem radioaktīvo atkritumu 

glabātavas teritorija robežojas ar akciju sabiedrība "Latvijas meži" īpašumu esošu teritoriju. 

Ziemeļrietumos un dienvidos glabātava robežojas ar privāto īpašumu. 

Teritorijai visapkārt ir meža teritorijas, kas pazīstams ar nosaukumu Mašenu sils. Glabātavu  

pilnībā ieskauj meži, galvenokārt priežu meži kā arī jaukti priežu meži ar egli, vairāk uz 

dienvidiem ir arī daži bērzu un citu lapu koku audzes. 

Apmēram 2,5 km attālumā uz ziemeļiem no glabātavas teritorijas autoceļu P89 šķērso 

Sūnupīte. Savukārt, apmēram 2 km attālumā uz dienvidaustrumiem no radioaktīvo atkritumu 

glabātavas teritorijas autoceļu Rīga-Skaistkalne šķērso upe Ķekaviņa. Virzienā uz dienvidiem 

tā ietek upē Ķekavā, kas pie Valdlaučiem ieplūst Daugavā. 

Mežu un lauksaimniecības teritorijās nokrišņu ūdeņu novadīšanai un zemes mitruma 

regulēšanai eksistē novadgrāvju meliorācijas sistēma, taču šīs sistēmas pašreizējais tehniskais 

stāvoklis ir novērtējams kā neapmierinošs. 

 

 

1. Attēls. Radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” atrašanās vieta. 

No administratīvi teritoriālā aspekta radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons” atrodas Rīgas 

rajona Baldones novadā, apmēram 5 km no Baldones pilsētas centra.  

Baldones novada teritorija atrodas valsts centrālajā daļā Rīgas plānošanas reģionā. Teritorija 

robežojas ar piecām pašvaldībām - Ķekavas, Ķeguma, Vecumnieku, Iecavas un Olaines 

pašvaldībām. Novada teritorijas platība ir 179,1 km2 no tiem vairāk kā 5 km2 aizņem Baldones 

pilsēta. 

Saskaņā ar Baldones novada teritorijas plānojumu uz ziemeļiem un dienvidiem no novietnes 

atrodas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, taču, to teritorijas nav lielas un vienlaidus. 
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Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas atrodas apmēram 1 km attālumā no glabātavas un 

tās pārsvarā tiek izmantotas kā ganības. 

Uz ziemeļrietumiem, kā arī uz dienvidaustrumiem apmēram attiecīgi 1,5 un 2 km attālumā no 

glabātavas teritorijas atrodas teritorijas plānojumā fiksētās savrupmāju apbūves teritorijas, 

taču būvniecības aktivitāte šajās teritorijās nav vērojama. 

Tuvākās dzīvojamās mājas (viensētas) atrodas apmēram 1 km ziemeļaustrumos un 

dienvidrietumos no glabātavas. Ir aptuveni 40 viensētas 2,5 km attālumā no glabātavas. 

Tuvākā lielākā apdzīvotā vieta: Mežvidi atrodas aptuveni 3 km uz dienvidiem no glabātavas, 

šajā vietā atrodas arī komercuzņēmumi, tādi kā degvielas stacija, auto servisi un tirdzniecības 

uzņēmumi. 

Kā nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas tuvākajā nākotnē var tikt izbūvēts Baldones novadā 

tiešā radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” tuvumā ir jāmin Rail Baltic dzelzceļa līnija, kā 

fiksēts ziņojumā “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzsceļa infrstruktūras 

līnijas Rail Baltica būvniecība. Ietekmes uz  vidi novērtējuma ziņojums” [7]. 

Rail Baltic delzceļa līnijas izbūves projekta ietvaros veiktā IVN procedūras laikā ir izskatītas 

divas alternatīvas šī infrastruktūras objekta būvniecībā attiecībā pret tās novietojumu pret 

“Radons” glabātavu. Variants A piedāvāja veikt dzelzceļa līnijas būvniecību apmēram viena 

kilometra attālumā uz dienvidaustrumiem no glabātavas teritorijas, savukārt alternatīva B 

paredzēja tās būvniecību apmēram 700 m uz ziemeļrietumiem no glabātavas. Saskaņā ar IVN 

noslēguma ziņojuma rekomendācijām ir paredzēts veikt dzelzceļa līnijas būvniecību ņemot 

vērā A alternatīvu skat. 2. attēlu. 

 

2. Attēls. Rail Baltic dzelzceļa līnijas iespējamie izvietojumi attiecībā pret “Radons” 

glabātavu. 

Apzīmējumi: 
- Rail Baltic dzelzecļa līnijas A alternatīva 
- Rail Baltic dzelzecļa līnijas B alternatīva 
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2.2. Topogrāfijas, ģeomorfoloģija, ģeoloģija, seismiskie procesi 
 

Ģeoloģiskā struktūra 

Paugurus ap radioaktīvo atkritumu glabātavu veido pēdējā ledus laikmeta Latvijas svītas ieži 

ar saspiešanu un deformāciju. Ieži no Zemgales pieledāja baseiniem klāj līdzenumus.  

Kvartāra nogulumi 

Visa radioaktīvo atkritumu apglabāšanas glabātava “Radons”un tās apkārtne ir pārklātas ar 

limnoglaciāliem nogulumiem, kas sastāv no smalkās smilts ar vai bez aleirīta (skat. 3. attēlu). 

Kvartāra nogulumu biezums mainās diezgan būtiski. Līdzenumā tas reti pārsniedz 15 m, bet 

pauguros tas sasniedz 40-50 m. Devona nogulumu virsma atrodas apmēram 10 m v.j.l.L. 

Tādējādi, kvartāra nogulumu biezums objektā ir aptuveni 40-45 m. 

 

Ģeoloģiskā profila augšējā daļa veidojas no šādiem nogulumiem: 

Mūsdienu nogulumi: 

- tehnogēnie nogulumi (th Q4), 

- Augšējā pleistocēna Latvijas svīta: 

- Limnoglaciālie nogulumi (lg Q3 ltv), 

- Fluvioglaciālie nogulumi (f Q3 ltv), 

- Glaciālie nogulumi (g Q3 ltv). 

 

Tehnogēnie nogulumi (thQ4) sastāv galvenokārt no smilts ar dažāda izmēra graudiem, ar granti 

vai oļiem. Šis slānis sasniedz biezumu 0,5-0,6 m. 

Limnoglaciālie nogulumi (lgQ3ltv) sedz visu glabātavu un tās apkārtni, bet pašā glabātavā tas 

atrodas zem plāna industriālās zemes slāņa. Limnoglaciālie nogulumi, kas atrodas līdzenumā,  

sastāv no 7-10 m bieza samērā labi sašķirotas smalkas smilts slāņa ar vidēja izmēra graudu 

smilts, kas uzkrājās pieledāja baseinu seklūdens zonā. Gruntsūdeņi parasti atrodas dziļumā 

līdz 2 m no zemes virsmas. Zemākās daļas ir mitras un kļuva par purviem. Arī pauguru masīvs 

ir pārklāts ar limnoglaciālajiem nogulumiem. Tie izveidojās relatīvi agrāk, vēl ledāja krastu zonā 

un sastāv no smalkas vai ļoti smalkas smilts frakcijas ar nelielu aleirīta saturu. Biezums svārstās 

no 6 līdz 10 metriem. Maksimālo biezumu parasti var atrast masīva augstākajos punktos.  

Lielākā dziļumā smilts ir aizstāts ar 4-7 m biezu aleirīta vai smilšaina mālsmilts slāni. Kopējais 

visu slāņu biezums sasniedz 16 m pie masīva centrālās daļas. Nogāzēs tas samazinās līdz 4-8 

metriem. 

- Filtrācijas koeficients no nogulumiem ir aptuveni 5 m/dienā; 

- Aktīva porainība ir 0,27-0,3; 

- Smiltīm ir salīdzinoši labas absorbcijas spējas.  

Fluvioglaciālos nogulumus (fQ3ltv) var atrast nelielās platībās paugura masīvu augstākās 

vietās starp limnoglaciālajiem aleirītiem un smilti un dziļāk esošu morēnu. Tie ir piesātināti ar 

ūdeni un sastāv no vāji atdalītas smilts ar dažāda izmēra graudiem ar grants saturu vai grants 

slāņiem. Šie noguldījumi nav biezāki par 6-7 m. 
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Glaciālie nogulumi (gQ3ltv) veido pauguru un pauguraino masīvu pamatni, tie arī klāj 

limnoglaciālo smilti paugurainā līdzenumā. Tie sastāv no neviendabīgas sarkanbrūnas smilšu 

un smagi morēnas mālsmilts ar nelielu māla un aleirīta saturu (līdz 25%) un dažāda biezuma 

(līdz 10 m) smilts, aleirīta vai aleirītsmilts slāņiem. To struktūra ir samazināta ar sablīvēšanas 

un deformācijas procesiem. Morēna ir 15-25 m bieza pie pauguriem. Pie līdzenumiem tā ir reti 

vairāk kā 3-5 m bieza; Baldones apkārtnes atsevišķās vietās morēna ir pilnībā erodēta. 

Nogulumi ir saistīti ar dziļāk esošajiem Daugavas vai Salaspils ūdens horizontiem. 

 

 

3. Attēls. Ģeoloģiskā struktūra glabātavas apkārtnē. 

Iežu ģeotehniskais raksturojums sagatavots, pamatojoties uz [8] sniegto informāciju, kura ir 

apkopota 1. tabulā. 
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1. Tabula. Kvartāra nogulumu ģeotehniskais raksturojums 

 

Parametrs 
Mērvienība 

Limnoglaciāli 

nogulumi 

Fluvioglaciālie 

nogulumi 

Glaciālie 

nogulumi 

Litoloģiskais 
sastāvs 

- 

Smalkā smilts ar 
aleirīta 
piejaukumiem: 
sausa/ mitra/ 
mālsmilts 

Smilts-grants-

oļu nogulumi  

Morēna 

mālsmilts  

Smilts-grants 

frakcija  
% 

  28.6-35.7 

Īpatnējais svars g/cm3 
1.57-1.60 

1.61-1.89 

2.00 2.16-2.23 

Porainības 

indekss 
- 

0.86-0.87 

0.65-0.74 

0.60 0.36-0.39 

Dabisks leņķis  

sausai gruntij 
grādi 

31-32 

28-29 

34  

Grunts sasaiste  kg/cm2 
0.01 

0.03 

 0.25-0.37 

Deformācijas 

modulis 
kg/cm2 

100-120 

180-200 

350 350 

Pieļaujamā 

slodze  
kg/cm2 

1.4 

2.3 

4.5 4.0 

Plastiskums    3.0-6.9 

Konsistences 

attiecība  
 

  0.21-0.48 

Dabisks mitrums %   11.8-14.9 

 

Devona nogulumi 

Augšdevona ieži guļ zem kvartāra nogulumiem. To virsma ir gluda un atrodas aptuveni 10 m 

virs jūras līmeņa. Ģeoloģiskā profila augšējo daļu veido trīs svītu nogulumi (skat 3. attēlu): 

- Daugavas svīta svīta (D3 dg), 

- Salaspils svīta (D3 slp), 

- Pļaviņu svīta (D3 pl). 

Daugavas svīta (D3dg) ir dolomīts ar māla slāņiem tās apakšējā daļā. Tā ir ļoti blīva, ar plaisām 

un augstu porainības indeksu. Radioaktīvo atkritumu glabātavas apkārtnē lielākā svītas daļā ir 
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erodēta. Tā ir tikai 4-6 m bieza, un biezums palielinās pakāpeniski dienvidu virzienā. Šīs svītas 

statiskais ūdeņu līmenis (Daugavas ūdens horizonts) ir aptuveni 18-20 m vjl. 

Salaspils svīta (D3slp) atrodas zemāk. Tā ir aptuveni 22 m bieza. Ap 8-10 m tās augšējās daļas 

veido zaļgani pelēkie māli ar maziem merģeļa, dolomīta merģeļa un dažos gadījumos - 

dolomīta slāņi. Vidus daļa sastāv no ģipša ar maziem mālainā merģeļa un ģipšu dolomīta 

slāņiem. Šī daļa ir no 6 līdz 8 m bieza. Apakšējā daļa sastāv galvenokārt no mainīgiem māla un 

merģeļa slāņi ar dažiem plānām ģipša slāņiem. Mālainie slāņi izolē Salaspils ūdens horizontu 

no Daugavas ūdens horizonta un dziļākā Pļaviņās ūdens horizonta. 

Pļaviņu svīta (D3pl) ir 12-14 m bieza. Tā sastāv pārsvarā no blīviem, plaisainiem un 

kavernoziem dolomītiem ar augstiem filtrācijas indeksiem un augstu ūdens saturu. Pļaviņu 

svītas statiskais līmenis ir aptuveni 18 m virs jūras līmeņa. 

 

Mūsdienu ģeoloģiskie un seismoloģiskie procesi 

Karsta procesi 

Karsta procesu rezultātā palielinājās iežu kavernozitāte, kā arī  veidojās dažādas karsta formas, 

kuras var novērot zemes virspusē. Vairāki priekšnosacījumi ir nepieciešami karsta procesu 

attīstībai: 

- ūdenī šķīstoši iežu klātbūtne, 

- iežu plaisainība (lielākā plaisainība – karsts ir vairāk attīstīts), 

- iežu sagulums (lielāks slīpums– karsts ir vairāk attīstīts), 

- mijiedarbība starp virszemes ūdeņiem un gruntsūdeņiem. 

Visi šie priekšnosacījumi zemākai vai lielākai pakāpei ir Baldones apkārtnē; tādējādi, šajā 

teritorijā karsta procesi ir attīstīti. Šos procesus var iedalīt trīs grupās atkarībā no iežu 

litoloģiska sastāva (šķīdība ūdenī) [9]: 

- Karbonātu karsts, 

- Karbonātu – ģipša karsts, 

- Ģipša karsts. 

Šos nogulumus var sastapt Daugavas un Salaspils svītas nogulumos un vietās, kur virszemes 

ūdeņi iefiltrējas gruntsūdeņos un kur karsta procesi notiek, t.i.: 

- Daugavas svītā - tikai karbonātu karsts, 

- Salaspils svītā pārsvarā karbonāta-ģipša un ģipša karsts, jo ģipša šķīdība ūdenī 

ir ievērojami augstākā nekā dolomītiem. 

Kopumā, ja ir visi nepieciešamie priekšnosacījumi, teorētiski karsta attīstības ātrums ir 

noteikts ar iežu šķīdību, kura saskaņā ar [10] ir sekojoša: 

- CaCO3 x MgCO3 – 0.015 g/l (ja temperatūra ir 25 C), 

- CaSO4 – 2.02 g/l (ja temperatūra ir 8 C) un – 2.05 g/l (ja temperatūra ir 20 C). 

 
Karsta process ir esošās ķīmiskās bilances (karbonātu vai sulfātu) starp iežiem un ūdeni, kuru 
satur ieži, pārtraukšana, bet mijiedarbības process starp iežiem un ūdeni, kas izraisa iežu 
šķīdināšanu, sauc par karstu. Baldones apkārtnē ir daži tā saucamie "hidroģeoloģiskie logi" - 
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vietas, kur kvartāra un devona nogulumi netiek atdalītas ar nogulumiem ar sliktām filtrācijas 
īpašībām. Šādos gadījumos virszemes ūdeņi tieši iefiltrējas gruntsūdeņos. Agresīvas ogļskābes 
klātbūtne virszemes ūdeņos izraisa strauju karsta procesu attīstību. Rezultātā šķīstošos 
nogulumos veidojas ne tikai kavernas, bet arī attīstās virszemes karsta iezīmes, ko izraisa tas, 
ka virs izšķīdušo iežu esošie ieži gravitācijas ietekmē sabrūk kavernās. 
 
No šī viedokļa Baldones radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” izvietošana ir bijusi 
pareiza, jo šeit augšējais ūdens horizonts ir atdalīts no zemākā ūdens horizonta ar morēnas 
nogulumiem ar mazām filtrācijas spējām. Tas nozīmē, ka te nav hidrauliskas saistītas starp 
diviem horizontiem. Līdz ar to karsta procesi attīstās daudz lēnāk, jo agresīvā ogļskābe ir 
neitralizēta ūdenim filtrējoties no "hidroģeoloģiskā loga" (tuvākais ir Baldonē) apglabāšanas 
vietas atrašanās vietas virzienā. Rezultātā netika novērotas virszemes karsta formas 
apglabāšanas vietā un tās apkārtnē. 
 
Tomēr, kā jau tika norādīts, karsta attīstība nav līdzīga visā Baldones apkārtnē - to nosaka 

ģeoloģiskās formas un hidroģeoloģiskie apstākļi. Radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” 

vietā, kura darbojas kopš 1962. gada, nekad netika novērotas karsta iezīmes. Protams, no 

ģeoloģisko procesu attīstības viedokļa, 54 gadi ir ļoti īss periods, bet tas ir svarīgi, ka vietas 

ģeoloģiskā uzbūve nav piemērota aktīvo virszemes karsta iezīmju attīstībai. 

Precīzāku informāciju par ģeoloģisko struktūru zem radioaktīvo atkritumu glabātavas var iegūt 

no urbumu datiem, kas atrodas teritorijas tuvumā. Informācija par tuvāko reprezentatīvo 

urbumu, kas atrodas apmēram 600 m attālumā ziemeļu- ziemeļrietumu virzienā no 

apglabāšanas vietas. 



18 
 

 

 



19 
 

 

4.  Attēls. Urbuma 5897 šķērsgriezums.  

No 4.attēla ir redzams, ka radioaktīvo atkritumu glabātavas tuvumā ir iespējams, ka karsta 

parādības potenciāli izraisošie ģipsi saturošie minerālu slāņi ir ar relatīvi nelielu biezumu (1,5 

– 3,0 m), un atrodas ievērojamā dziļumā – apmēram 30 -35 m.  Tādejādi var secināt, ka 

glabātava atrodas no karsta viedokļa drošā zonā, jo pat, ja pazemes ūdeņi veiktu ģipsi saturošo 

slāņu šķīdināšanu un zem glabātavas veidotos karsta kavernas, tās būtu nelielas pēc to 

augstuma un tādejādi potenciālās kritalas praktiski nespētu ietekmēt glabātavas 

infrastruktūras integritāti. 

Saskaņā ar ekspertu novērtējumu pašreizējā laika periodā ir vērojama reģionāla pazemes 

ūdeņu izmantošanas intensitātes samazināšanās, kas nozīmē to, ka samazinās lejupejošo 

ogļskābi un citus pret karbonātus saturošajiem iežiem agresīvus izšķīdušus skābos 

savienojumus saturošo pazemes ūdeņu plūsma, ko nosaka nokrišņu ūdeņu pieplūde gruntī, 

un palielinās augšupejošo pazemes ūdeņu plūsma. Tā kā augšupejošā ūdeņu plūsma satur 

augstākas izšķīdušo minerālu  koncentrācijas, tad attiecīgi potenciāli karsta parādības radošo 

slāņu šķīdības ātrums samazinās, un attiecīgi samazinās arī karsta parādību riski. 

Nogāžu erozijas procesi 

Šobrīd erozijas procesi radioaktīvo atkrktumu glabātavas „Radons” vietā nav attīstīti sakarā ar 

veģetācijas slāņa esamību; tomēr vietai ir dažas pazīmes, kuras kalpo kā priekšnoteikumi 

erozijas attīstībai. Aspekti, kas nosaka nogāžu erozijas un gravu attīstību nogāzes erozijas, ir 

sekojošie: 

- ģeoloģiskā struktūra (iežiem viegli jāšķīst); 

- reljefs (tām jābūt sadalītam pa posmiem, t.i., ir nepieciešami pietiekami lieli 

nogāžu slīpumi – minimāli 15 grādi); 

- klimats (nokrišņu apjoms, intensitāte un iztvaikošana); 

- veģetācijas slāņi (to klātbūtne samazina vai novērš eroziju),; 

- saimnieciskā darbība (var traucēt dabisko bilanci). 

Tādējādi, lai erozijas procesi attīstītos, ir nepieciešams, lai būtu izpildīts iepriekš minēto 

parametru kopums. 

Kopējā notece ir saistīta ar teritoriju, no kuras savāc nokrišņus, bet noteces ātrums ir saistīts 

ar nogāžu slīpumu. Radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” gadījumā teritorija, no kuras 

savāc nokrišņus, ir maza (daži hektāri paaugstinātajā teritorijā). Bet nogāžu slīpums 

nepārsniedz 15-20 grādus un dažās konkrētās vietās tas ir lielāks. Ņemot vērā zem grunts 

esošo smilšaino nogulumu sadalījumu, ja veģetācijas slānis tiks iznīcināts, var sākties erozijas 
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procesi. Šis secinājums ir apstiprināts ar praktisko darbību citās Latvijas vietās, kad tika 

veidotas pārāk slīpas nogāzes vai kad tika noņemts veģetācijas slānis.  

Paredzētās darbības ietvaros ir plānots veikt radioaktīvo atkritumu tvertņu Nr. 1 – Nr. 6 

slēgšanas darbus, kā arī tvertnes Nr. 8 un ilgtermiņa glabātavas būvdarbus. Var progozēt, ka 

tvertnes Nr. 8 un ilgtermiņa glabātavas būvdarbu laikā tiks veikti zemes darbi šo 

infrastruktūras objektu izveidei, kas prasīs būvbedres rakšanu. Krātuves teritorijā tiek 

paredzēta būvbedres ierīkošana, kuras izmēri ir: 128 x 66 x 9 m (garums, platums, dziļums). 

Rakšanas darbu rezultātā tiks izņemti apmēram 70 000 m3 grunts [16], no kuriem daļa, 

apmēram 13 000 – 15 000 m3 ir izmantojama tvertņu Nr. 1 – Nr. 6 slēgšanas būvdarbos. Ir 

paredzams, ka šo darbu rezultātā izmainīsies novietnes teritorijas reljefs, t.i. tiks aizpildīta 

ieplaka kurā atrodas slēdzamās radioaktīvo atkritumu tvertnes. Rezultātā nogāžu erozijas 

varbūtība glabātavas iekšējā teritorijā samazināsies. Nokrišņu ūdeņu novadīšana no slēgtajām 

tvertnēm tiks organizēta izbūvējot drenāžas sistēmas, kas savāks nokrišņu ūdeņus, tādejādi 

nav paredzams, ka hidroģeoloģiskās situācijas izmaņas radīs labvēlīgākus apstākļus karsta 

procesu attīstībai un erozijas procesiem. Nav paredzams arī, ka būvdarbi ietekmēs veģetācijas 

kārtu teritorijā, kas atrodas ārpus glabātavas, tādejādi neveicinot uzkalna, kura virsotnē 

atrodas glabātavas radioaktīvo atkritumu tvertnes nogāžu eroziju.  

Seismoloģiskie nosacījumi 

2011. gadā tika publicēts Latvijas seismisko apdraudējumu novērtējums [32]. Pētījums 

novērtēja seismiskos riskus Baltijas reģionā. Pētījumā tika apskatīti 123 seismiskie gadījumi 

laika posmā no 1302. līdz 2007. gadam Baltijas reģionā ar koordinātēm Lat = 54.0 N - 60.0 N; 

Lon = 18.0 E - 33.0 E. Pētījumā tika konstatēts, ka vairākumā no seismiskajām zonām Latvijā 

notikušo zemestrīču skaits ir neievērojams. Ir konstatēts, ka 44 % no seismisko gadījumu 

zemestrīču epicentri ir 4 līdz 6 un 8 līdz 10 km dziļumā , tomēr 24 % zemestrīču epicentru 

atrodas 0 līdz 4 km dziļumā.  Seismiskais riks ir novērtēts kā ļoti zema līmeņa. 

Jaunākā seismoloģiskā informācija tika sniegta sekojošam ģeogrāfiskajam apgabalam: Lat = 

54.0 N - 60.0 N; Lon = 18.0 E - 33.0 E. Analizēts periods - no 2005. gada 1. janvārim  līdz 2016. 

gada 31. oktobrim. 
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2. Tabula. Analizētajā reģionā notikušās zemestrīces 2005. – 2016. gads. 

Gads Mēn. Datums St. Min. Sek. Lat Lon H, km ML 

2005 9 27 3 55 39,6 57,32 18,19 2 1,3 

2006 5 24 23 27 22,5 59,33 18,08 0 1,7 

2006 8 16 18 23 46,1 59,95 22,98 5 2 

2006 10 3 21 2 22,3 59,90 22,97 3 1,5 

2006 11 6 1 11 40,3 59,68 24,86 3 1,1 

2007 1 10 19 45 5,5 59,96 22,68 4 1 

2009 10 17 11 9 1,5 59,96 20,54 2 1,2 

2012 12 23 4 15 26 59,93 21,21 6 1,2 

2013 2 4 20 17 54,2 58,92 23,52 4,4 1 

2014 3 31 23 6 0,4 59,96 23,54 5 1,1 

2014 4 22 19 22 55,3 59,94 23,53 2 0,9 

2014 7 8 2 16 51 59,11 18,52 10 2,1 

2015 7 17 22 48 2,2 59,99 24,59 3 0,4 

2015 11 30 19 18 6,8 59,81 22,11 6 1,6 

2016 5 20 1 25 58 59,80 22,48 5 0,6 

2016 7 9 13 19 46,1 59,98 24,53 2 0,9 

 

Apzīmējumi 

Gads Zemestrīces gads 

Mēn. Zemestrīces mēnesis 

Datums Zemestrīces datums 

St. Zemestrīces stunda 

Min. Zemestrīces minūte 

Sek. Zemestrīces sekunde 

Lat Ģeogrāfiskais platums 

Lon Ģeogrāfiskais garums 

H, km 
Zemestrīces cilmvietas dziļums, 
km 

ML Lokālā magnitūda 
 

"Latvijas seismoloģisko rajonu karte" (VSR-98) tika sagatavota 1998. gadā (mērogā 1: 1 000 

000). Tajā parādītas 17 zemestrīču centru zonas, potenciālo zemestrīču centri un 

seismotektoniskās zonas.  

Pamatojoties uz šo karti,tika sagatavota "Seismiskā riska zonas"  shēma (ar mērogu 1: 2 000 

000),  [11]   Baldones pašvaldības  un radioatīvo atkritumu glabātavas "Radons" teritorija 

atrodas uz dienvidaustrumiem no tuvākās potenciālās endogēno procesu izpausmes vietas.   

Tālāka izpēte Latvijas teritorijas seismoloģisko parametru un rajonēšanas izpēte tika veikta 

2007. gadā. Saskaņā ar šo pētījumu Latvijas teritorijā noteiktas 17 seismogēnās zonas, kas 

iedalītas trijos tipos atkarībā no tektonisko elementu stāvokļa un zemestrīču epicentru 
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mijiedarbības. Zonas ar maksimāliem satricinājumiem (7 balles pēc MSK-64 skalas) atrodas 

Daugavpils un Bauskas zemestrīču cilmvietu rašanas (ZCR) zonās. Pārējo seismogēno zonu 

robežās satricinājumu intensitāte var sasniegt 6 balles, kas pēc horizontālā paātrinājuma 

atbilst 0,2 m/s2, kas ir ekvivalenta 0,02 g paātrinājumam. Baltijas valstu teritorijā ir 

identificētas trīs seismiskās bīstamības zonas ar šādu iespējamo satricinājumu intensitāti 

[Error! Reference source not found.]. 

 

5. Attēls. Latvijas vispārīgā seismiskās rajonēšanas karte [Error! Reference source not 

found.]. 

Apzīmējumi:  
1. Zemestrīču cilmvietu rašanās (ZCR) droši noteiktās zonas ietekmes robeža; 
2. ZRC potenciālozonu ietekmes robeža; 
3. Iespējamo seismotektonisko zonu robeža; 
4. Seismiskās iedarbības intensitāte 7 balles (pēc MSK -64 skalas); 
5. Seismiskās iedarbības intensitāte 6 balles; 
6. Seismiskās iedarbības intensitāte 5 balles. 

 

Maksimālie satricinājumu pēc MSK-64 skalas ir sagaidāmi Daugavpils un Bauskas zemestrīču 

cilmvietu rašanas (ZCR) zonās. Atkārtošanās periods paaugstinātas atbildības objektu 

būvniecībai ar varbūtību 95 %, ka  šāda intensitāte var tikt pārsniegta attiecīgajā ZCR ir 975 

gadi, bet īpaši svarīgām būvēm ar varbūtību 99 % atkārtošanās periods ir 4975 gadi [40]. 

Atbilstoši šādi apstākļi ir jāņem vērā veicot radioaktīvo atkritumu glabātavas infrastruktūras 

objektu tehniskā projekta izstrādi. 
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2.3. Hidroloģija, hidroģeoloģija 
 

Radioaktīvo atkritumu glabātava „Radons” atrodas uz viena no lielajiem pauguru masīviem, ar 

apkārt esošo pauguraino līdzenumu (plakni). Pacēlums teritorijā svārstās no 47 līdz 64 

metriem virs jūras līmeņa. Apkārtējā plaknē aptuveni 400 m  dienvidrietumu virzienā 

pacēlums samazinās līdz 20 m, līdzīgi - arī citos virzienos, izņemot ziemeļaustrumu virzienu, 

kur pacēlums sasniedz 65,4 m virs jūras līmeņa blakus glabātavai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, virszemes noteces plūst visos virzienos, izņemot ziemeļaustrumu 

virzienu. Kopumā plūsmas seko reljefa pazemināšanos galvenokārt uz ziemeļrietumiem un 

nonāk meliorācijas grāvjos, kuri tika izveidoti 1960.-jos gados. Šie grāvji ietek Sūnupītē 

(Ķekavas labā krasta pieteka) aptuveni 750 m no apglabāšanas vietas. Ķekava ir Daugavas 

kreisā krasta pieteka, tās garums ir 29 km un kopējais sateces laukums ir 186km2. 

Virsmas noteces modulis tika sagatavots, pamatojoties uz informāciju par nokrišņiem, 

iztvaikošanu un noteci, ko sniedza VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs”par ilggadējo vidējo nokrišņu un iztvaikošanas parametriem laika posmā 1981. – 2010. 

gads, t.i.: 

- ilgtermiņa vidējais nokrišņu daudzums - 741 mm, 

- iztvaikošana - 69% no kopējā daudzuma vai 516 mm, 

- notece – 31 % no kopējā daudzuma vai 225 mm. 

Tādējādi ilgtermiņa noteces modulis ir 2250 m3 no hektāra gadā vai aptuveni 6,16 m3/dienā 

no hektāra. 

Tuvākais virszemes ūdensobjekts (neņemot vērā meliorācijas grāvjus) ir Sūnupīte, kura ir 8 km 

gara. Faktiski, kad upe tika iztaisnota un izsmelta 1960.g. sākumā, to vajadzētu uzskatīt par 

meliorācijas grāvi, jo tai trūkst līkumu un šauro posmu upes gultnē, kas ir raksturīgi mazām 

Latvijas upēm; t.i., upe ir taisna un tās dziļums attiecībā pret krastiem ir 2,3-2,5 m. Ūdens 

dziļums ir pilnībā atkarīgs no nokrišņu daudzuma un/vai ūdens daudzuma no sniega kušanas. 

Sausajos periodos ūdens ir tikai dažu decimetru dziļš, un plūdu laikā tas sasniedz dziļumu 1,8 

m. 

Meliorācijas grāvju stāvoklis uzskatāms par neapmierinošu, jo tie ir daļēji aizauguši – netika 

tīrīti pēdējo 20 gadu laikā. Lielā mērā grāvji neveic savas funkcijas, jo to apakšējais profils ir 

mainījies (dziļākie posmi ir aizsērējuši), bieži grāvjos aug krūmi un pat koki. Situācijai palīdz 

tas, ka grāvji sasniedz smilšu noguldījumus, kur nokrišņu infiltrācija notiek ātri, neatkarīgi no 

grāvju apakšējā profila. 

Virszemes ūdeņi ir cieši saistīti ar gruntsūdeņiem. Iztvaikošana, kas sasniedz augsni glabātavā 

un tās tuvumā (izņemot daļu, kas iztvaiko) tieši iefiltrējas gruntsūdeņos, nesasniedzot 

drenāžas sistēmu, kas atrodas ziemeļrietumu virzienā no apglabāšanas vietas. 

Sūnupītes ūdens ķīmiskais saturs ir tipisks šāda veida tekošām ūdenstilpēm Latvijā - tas ir 

hidrogēnkarbonātu kalcija tipa saldūdens, tā mineralizācija nepārsniedz 100-120 mg/l, ar vāji 

skābo ūdens pH reakciju, ko izraisa virszemes notece no priežu mežiem. Līdzīgs ūdens saturs 

ir arī apkārtējiem meliorācijas grāvjiem. 

Ūdens no Sūnupītes netiek izmantots tiešā veidā. Pēc infiltrācijas gruntsūdeņos tas tiek 

izmantots viensētu "Sūnupji", "Upmaļi", "Celmiņi" u.c. akās. 
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Hidroģeoloģiski ģeoloģiskā profila augšējo daļu var iedalīt uz sekojošiem posmiem: 

- kvartāra ūdens komplekss, ko veido hidrauliski saistīti limnoglaciālie un 

fluvioglaciālie noguldumi; 

- ūdens sprostslānis, ko veido morēnas nogulumi; 

- Daugavas ūdens horizonts; 

- Salaspils ūdens horizonts; 

- Pļaviņu ūdens horizonts. 

Kvartāra ūdens kompleksu veido limnoglaciālā smilts, bieži ar aleirīta un fluvioglaciālo smilts-

grants oļu piejaukumiem. Šī kompleksa biezums ir ļoti mainīgs, bet apglabāšanas vietas 

teritorijā tas ir 18,5 m (urbums Nr.1). Papildus, ap 10 m no kompleksa ir aerācijas zona; tās 

biezums var palielināties vai samazināties par 2 m, atkarībā no nokrišņu daudzuma. Par šo nav 

precīzu mērījumu apglabāšanas vietai, līdz ar to tika izmantoti ilgtermiņa gruntsūdeņu 

monitoringa dati, kurus veica un apkopoja Latvijas PSR Ģeoloģijas valde un VĢD (pašlaik: VSIA 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs). 

Gruntsūdeņi ir 8-20 m dziļi, atkarībā no urbumu atrašanās vietas. Tādējādi, paaugstinātās 

teritorijās nogulumi var būt sausi, kā tas ir, piemēram, urbumā Nr. 4, kur filtra intervāls ir 

uzstādīts 16.0-17.5 m dziļumā. Kopumā gruntsūdeņu dziļums ir ļoti mainīgs, to ietekmē reljefs 

un nokrišņi –  nokrišņu daudzums teritorijā ir aptuveni 633 mm/g. No tiem 40-75 mm iefiltrējas 

kvartāra nogulumos (atkarībā no iežu litoloģiskā sastāva). 

Gruntsūdeņu plūsmas virziens teritorijā daļēji ir tāds pats kā šajā rajonā - uz dienvidiem, 

dienvidrietumiem, bet teritorijas dienvidaustrumu daļā ūdens horizonta plūsmas virziens ir 

prognozēts uz dienvidiem, dienvidaustrumiem. Plūsmas gradientu var sasniegt 0,036 

(pauguru nogāzēs). 

Iežu filtrācijas īpašības ir ļoti atšķirīgi atkarībā no litoloģiskā sastāva. Filtrācijas koeficientu 

piemēri dažādiem iežu veidiem:  

- smalkā smilts ar lielu aleirītu saturu: 0,43-1,24 m/dienā; 

- smalkā smilts: 0,8-1,5 m/dienā; 

- smilšu-grants-oļu nogulumi: 11-14 m/dienā; 

- aleirīts: 0,05-0,49 m/dienā. 

Gruntsūdeņu krājums tiek papildināts tikai no nokrišņiem (ieskaitot kūstošā sniega ūdeņus). 

Sakarā ar gruntsūdeņu dziļumu tie ir novadīti apglabāšanas vietas tuvumā –  Ķekaviņas sateces 

baseina virszemes ūdensobjektos. 

Gruntsūdeņu ūdeņi tiek plaši izmantoti viensētu ūdensapgādei –  ierīkotas grodu akas. 

Sadzīves vajadzībām šis ūdens ir labāks par artēzisko ūdeni, jo ir mīkstāks (anjonu un katjonu 

saturs ir zems). Vietās, kur ūdens horizonts nepapildināts ar ūdeni no purviem, un smilšu slānis 

nesatur dzelzi saturošus nogulumus, dzelzs koncentrācija nepārsniedz 0,2-0,5 mg/l. Diemžēl 

gruntsūdeņu ūdeņus šajā rajonā nevar izmantot pašvaldības ūdens apgādes vajadzībām, jo 

debiti ir mazi un tie reti pārsniedz 0,2-0,3 l/s. 

Kā tika minēts iepriekš, ūdens horizonts atrodas tieši zem grunts. Līdz ar to tas ir ļoti jutīgs vai 

pilnīgi neaizsargāts no jebkura veida piesārņojuma. 
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Glaciālo ūdeņu sprostslāni veido neviendabīga smilšu un morēnas mālsmilts ar zemu (līdz 25%) 

māla un aleirīta saturu un dažāda biezuma smilti (līdz 10 m), aleirīta vai aleirīta smilts slāņi vai 

starpslāņi. Morēnas biezums apglabāšanas vietas teritorijā ir aptuveni 20-25 m. 

Filtrācijas koeficients no morēnas nogulumiem apglabāšanas vietas apkārtnē ir aptuveni n*10-

4 m/dienā [16]. Nav pētīta morēnas filtrācija radioaktīvo atkritumu glabātavas teritorijā. 

Morēna, sakarā ar neviendabīgu struktūru un zemu biezumu, neveido reģionālu ūdens 

sprostslāni. Ūdens horizonts ir hidrauliski saistīts ar dziļākiem Daugavas un Salaspils 

horizontiem dažos posmos Baldones apkārtnē. 

Daugavas ūdens horizontu veido dolomīts, sajauktais ar dažiem māla slāņiem  apakšējā slāņa 

daļā. Apglabāšanas vietas tuvumā lielākā horizonta daļa ir sagrauta. Tas ir tikai 4-6 m biezs. 

Filtrācijas koeficients ir proporcionāls iežu plaisām un var sasniegt 250-300 m/dienā un vairāk. 

Horizonts ir ierobežots; tā statiskais līmenis ir aptuveni 18-20 m vjl. Tas plūst ziemeļu virzienā 

- uz Rīgas jūras līci. Horizonts novadīts uz ziemeļiem no apglabāšanas vietas. 

Horizonts ir samērā saistīts ar Salaspils horizontu, kas ir atdalīts no Daugavas horizonta ar pāris 

metru biezu mālu merģeļa slāni Salaspils horizonta augšējā daļā. 

Salaspils ūdens horizonts atrodas dziļāk. To veido vairāki slāņu kopumi, ko savukārt veido 

merģeļa un māla slāņi, dolomīta merģeļi, ģipsis ar mālainā merģeļa slāņiem un ģipšu dolomīts. 

Horizonta biezums ir aptuveni 22 m, tas var palielināties un samazināties no 6 līdz 8 m. 

Viszemākais svītas slāņu kopums veidojas galvenokārt mainot māla un merģeļa slāņus, 

sajaucot ar plānu ģipša slāņiem. 

Horizonts ir ierobežots, tā statiskais līmenis ir 18-20 m vjl. Tas tek ziemeļu virzienā - uz Rīgas 

jūras līci. 

Filtrācijas koeficients ievērojami atšķiras. Māla slāņiem tas ir 0,01-2,0 m/dienā, bet dolomītos 

tas palielinās līdz 25 un pat 500 m/d. Mālaino slāņu kopums izolē Salaspils ūdens horizontu no 

Daugavas horizonta un no Pļaviņu horizonta, kas atrodas dziļāk. 

Monitoringa urbumi pie radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” atspoguļoti 12. attēlā un 
uz tiem neattiecas sekojošā prasība, kura iekļauta Aizsargjoslu likuma 15.(3) panta: 
"Aizsargjoslas platumu ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteņiem un dziļurbumiem 
nosaka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs”, un tas nedrīkst pārsniegt 10 metrus no posteņa ārējās robežas", jo 12. attēlā norādītie 
monitoringa urbumi nav ietverti Valsts gruntsūdeņu monitoringa programmā, attiecīgi tiem 
nav aizsardzības zonas. 
 
Pļaviņu ūdens horizontu veido galvenokārt plaisainie un kavernozie dolomīti, un ir līdz 12-14 
m biezs. 
Horizonts ir ierobežots; tā statiskais līmenis ir aptuveni 18 m virs jūras līmeņa. 
Filtrācijas koeficients ir atkarīgs no iežu plaisām, bet  pārsvara tas svārstās ap 200-400 m/d. 
Baldones apkārtnēs kā primārais ūdens avots sadzīves ūdensapgādei ir Gaujas ūdens 
horizonts. Tas ir saistīts ar augstu ūdens kvalitāti, kā arī to, ka tas ir ļoti labi aizsargāts no 
potenciālā virszemes piesārņojuma. Šis horizonts ir galvenais avots pašvaldības ūdens apgādes 
vajadzībām ne tikai Baldonē, bet arī daudzās citās apdzīvotās vietās Latvijas centrālajā daļā. 
Ņemot vērā teritorijas ģeoloģiskās īpašības – māla nogulumu dominējošais stāvoklis profilā, 
Gaujas horizonta dabiskai aizsardzībai no iespējamiem virszemes piesārņojuma avotiem 
Baldonē un tās apkārtnēs ir jābūt ļoti labai, jo kopējais kvartāra nogulumu ar zemām filtrācijas 
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spējām un māla slāņu biezums Katlešu, Ogres, Daugavas, Salaspils, Pļaviņu, Amatas svītās un 
Gaujas svītas augšējā daļā visos Baldones urbumos Gaujas horizontam nav mazāks par 35 m. 
Esošie ūdensapgādes un izpētes urbumi, kuri atrodas netālu no apglabāšanas vietas, ir parādīti 
12. attēlā. 
 

2.4. Klimats 
 

Latvijas Republika atrodas mērenā klimata zonā uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē 

attiecīgi. Galvenie faktori, kas nosaka klimatu teritorijā ir Saules starojums un atmosfēras 

masu cirkulācija Atlantijas okeāna ziemeļos. Valdošais vēja virziens ir rietumu. 

Latvijai, kā citām Baltijas valstīm, ir raksturīga bieža gaisa masu maiņa. Piemēram, pār pilsētu 

gada laikā virzās vidēji līdz 170 atmosfēras frontēm, kuras, tāpat kā cikloni, šķērso valsts 

teritoriju februārī, jūlijā un oktobrī. Fronti bieži pavada spēcīgs vējš, tāpēc rudenī sasniedz 

maksimum vētras, februārī – arī vētras, bet jūlijā - vislielākais nokrišņu daudzums, un lielāko 

dienas daļu ir negaiss. 

Saskaņā ar 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"” [12] attiecībā uz klimata apstākļiem 

Latvijas Republikas galvaspilsētā ir noteikts sekojošais: 

 

3. Tabula. Vidējā gaisa temperatūra (°C) 

Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Vidēji 

gadā 

-4,7 -4,3 -0,6 5,1 11,4 15,4 16,9 16,2 11,9 7,2 2,1 -2,3 6,2 

 

4. Tabula. Gaisa temperatūras absolūtais minimums un tā varbūtības (°C) 

Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Vienu 

reizi 

50 

gados 

Vienu 

reizi 

10 

gados 

-

33,7 

-34,9 -30,3 -13,1 -5,5 -2,3 4,0 0,0 -4,1 -8,7 -18,9 -31,9 -34,8 -31,0 

 

5. Tabula. Gaisa temperatūras absolūtais maksimums un tā varbūtības (°C) 

Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Vienu 

reizi 

50 

gados 

Vienu 

reizi 

10 

gados 

9,4 13,5 20,5 26,5 30,4 32,5 33,6 32,5 29,4 23,4 17,2 11,5 33,3 32,2 
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6. Tabula. Viskarstākā mēneša vidējā maksimālā gaisa temperatūra (°C) un tās varbūtības 

Viskarstākā mēneša 

vidējā maksimālā 

gaisa temperatūra 

Vienu reizi 50 gados Vienu reizi 10 gados 

22,4 25,5 24,3 

 

7. Tabula. Visaukstākā mēneša vidējā minimālā gaisa temperatūra (°C) un tās varbūtības 

Visaukstākā mēneša 

vidējā minimālā gaisa 

temperatūra 

Vienu reizi 50 gados Vienu reizi 10 gados 

-9,7 -18,5 -15,3 

 

8. Tabula. Visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra (°C) un tās varbūtības 

 Visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra un tās 

varbūtība 

Visaukstāko piecu dienu 

vidējā gaisa temperatūra 

0.92 0.98 

-20,7 -20,7 -24,6 

 

9. Tabula. Gaisa temperatūras vidējā amplitūda (°C) 

Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec 

5,3 5,8 7,0 8,8 12,2 9,9 9,2 8,9 8,0 6,4 4,4 4,8 

 

10. Tabula. Mēneša un gada nokrišņu summa (mm) 

Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Kopā 

gadā 

33 25 31 39 43 61 79 79 76 60 61 49 636 

 

Saskaņā ar iepriekšminēto MK noteikumu nosacījumiem ir zema varbūtība, ka pie pašreizējiem 

klimatiskajiem apstākļiem būs ekstremālie apstākļi attiecībā uz temperatūras režīmu 

izvēlētajā teritorijā. 
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Saskaņā ar meteoroloģiskajiem monitoringa datiem, kas glabājas  VSIA „Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, laika periodā no 2006.gada līdz 2015. gadam ir reģistrēti 

sekojošie maksimālie vēja ātrumi [13]: 

11. Tabula. Laika posmā 2006. – 2015. fiksētiem maksimālie vēja ātrumi.  

Gads 

Maks.vēja ātrums, 

m/s Datums 

2006 27,4 27.10.2006 

2007 32,2 14.01.2007 

2008 28,6 23.02.2008 

2009 27,9 04.10.2009 

2010 26,9 22.10.2010 

2011 29,1 28.11.2011 

2012 27,2 26.10.2012 

2013 30,1 29.10.2013 

2014 35,0 13.12.2014 

2015 30,7 11.01.2015 

 

 

Attiecīgi maksimālais vēja ātrums, kas tika reģistrēts minētajā laika posmā, ir 35 m/s. 

Maksimālie vēja ātrumi tika reģistrēti janvāris - februāris un oktobris - novembris laika 

periodos. 

Dominējošie vēja virzieni Latvijas Republikā nav stingri noteikti, lai gan monitoringā parādās 

vēja no rietumu sektora pārsvars. 

 

2.5. Sociālekonomiskie aspekti 
 

Baldones novada teritorija atrodas valsts centrālajā daļā Rīgas reģionā. Teritorija robežojas ar 

piecām pašvaldībām - Ķekavas, Ķeguma, Vecumnieku, Iecavas un Olaines pašvaldībām. 

Novada teritorijas platība ir 179,1 km2 no tiem vairāk kā 5 km2 aizņem Baldones pilsēta. 

Baldones novadu šķērso divi nozīmīgi auto ceļi - A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle), 

kas ir daļa no E67 Via Baltica autoceļa un P89 Ķekava - Skaistkalne.  

Radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons” atrodas apmēram 5km attālumā no Baldones 

pilsētas, 9 km attālumā no Ķekavas, 9 km attālumā no Daugmales un 9 km  attālumā no 

Mercendarbes ciema, kā arī 30 km attālumā no Rīgas. Attālumi līdz tuvākajām republikas 

nozīmes pilsētām ir: Ogre 40 km, Bauska 47 km, Jelgava 54 km. 
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Baldones pilsēta ir Baldones novada administratīvais centrs un lielākā apdzīvotā vieta. 

Baldones pilsēta atrodas ērti sasniedzamā vietā, ko nodrošina attīstītais ceļu tīkls. Kaut gan 

novadā ir daudz apdzīvotu vietu ciema statuss ir piešķirts tikai divām apdzīvotām vietām –

Avotiem un Vārpām.  

Avotu ciems ir otra lielākā apdzīvotā vieta novadā, kas pēdējos 10 gadus ir uzskatāma par 

pilsētas sastāvdaļu, ko ģeogrāfiski atdala Ķekaviņas upe. Ciemā atrodas Baldones novada 

pašvaldības ēka [48].  

Vārpu ciems atrodas pie autoceļa V9 Iecava - Baldone - Daugmale 5 km attālumā no Baldones 

pilsētas. Ciems izveidojies bijušās Baldones muižas centrā, kas vairs nav saglabājusies. Ciemā 

bija izveidots kolhozs „Baldone”, kur bija izbūvēts ražošanas iecirknis ar administratīvo ēku, 

mehāniskajām darbnīcām, kalti un dārzniecību.  

Mencendarbe vēsturiski izveidojusies pie Mercendarbes (Mercendorfas) muižas. Muižā no 

1939. gada darbojas Baldones bērnu nams, 2012. gadā tas tika slēgts. 

Baldones novadā lauku teritorijas var uzskatīt par diezgan blīvi apdzīvotām, ko veido viensētu 

apbūve ar lielākām un mazāk lauku saimniecībām. Vietām lauku teritorijā – Riekstukalnā, 

Klapos, Amoliņos un Salmiņos apbūvi veido divstāvu daudzdzīvokļu ēkas. [22] 

2015. gadā iedzīvotāju blīvums Baldones novadā ir 32 iedzīvotāji uz 1km². 2015. gada 1. janvārī 

Baldonē dzīves vietu bija deklarējuši 5680 iedzīvotāji, gada beigās 5597 iedzīvotāji, no tiem 

pilsētā - 2315, lauku teritorijā – 3282. Darba spējīgo iedzīvotāju īpatsvars sasniedz 64,4%, līdz 

darba spējīgam vecumam (0-18 gadi) –18,1%, virs darba spējīgā vecuma- 17,5%  no kopējā 

iedzīvotāju skaita. Baldonē 2015. gada beigās dzīvoja 2707sievietes un 2890 vīrieši. 2015. gadā 

Baldones novadā pēc Iedzīvotāju reģistra datiem deklarēti 63 jaundzimušie un 75  mirušie.  

Iedzīvotāju skaita dinamika desmitgadē uzrāda tendenci iedzīvotāju skaita pieaugumam. Laika 

periodā no 2001. līdz 2015. gadam iedzīvotāju skaita dinamika ik gadu ir pozitīva. Iedzīvotāju 

skaita pieaugums noticis uz pozitīvas iedzīvotāju migrācijas rēķina. 

Baldones novadā 2015. gadā reģistrēto aktīvo uzņēmumu skaits ir 477, bet lielāko darba vietu 

skaitu nodrošina ap 100 uzņēmumi un iestādes. Lielākais darba devējs ir Baldones dome kopā 

ar pašvaldības iestādēm (389 strādājošie), VSAC „Rīga” Baldones filiāle (198 strādājošie), 

privātajā sektorā: SIA „Dinda „un „Dzenis”, SIA „CMD”, SIA „Vīgranti”, SIA „Marnori”, SIA 

„Norsa G”, ZS „Vecozoli”, SIA „Baldones lauki”, SIA “Mego”, SIA “Agrozona”, u.c. 2015. gadā 

Baldones novadā reģistrēti 29 jauni uzņēmumi. Bezdarba līmenis gada beigās bija 2,8 %. [23] 

2016. gadā ar Vides aizsardzības fonda finansējumu tika veikts pētījums “Baldones novada 

sociāli –ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju veselību raksturojošo datu izvērtējums” [24]. 

Pētījuma laikā tika izvērtēti sociāli – ekonomiskie rādītāji Baldones novadam salīdzinājumā ar 

līdzīgiem novadiem: Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas un Ropažu novadiem. 

Pētījumā konstatēts, ka Baldones novada sociāli – ekonomiskā attīstība ir raksturojama kā 

laba, tā ir labāka kā vidēji pārējos apskatītajos novados.  Pētījuma ietvaros tika veikta Baldones 

novada pastāvīgo iedzīvotāju vecumā 18 – 64 gadi aptauja par dzīves vietas izvēli, dzīves vides 

raksturojumu, veselības radītajiem, kā arī par radioaktīvo atkritumu glabātavu “Radons”. 

Kopumā 85 % aptaujāto ir izteikuši apmierinātību ar dzīvi novadā, 11% ir drīzāk apmierināti. 

50 % no aptaujātajiem uzskata, ka dzīve dzīves apstākļi novadā pēdējo piecu gadu laikā ir 

uzlabojušies, turpretī tikai 4 % uzskata, ka apstākļi ir pasliktinājušies.  
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Tā kā vides kvalitāti aptaujā ietvertie iedzīvotāji bija noteikuši kā viņiem svarīgu faktoru, un, 

ņemto vērā radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” eksistenci novadā, aptaujas 

dalībniekiem tika uzdoti jautājumi par to attieksmi pret glabātavu. 

Pētījumā tika konstatēts, ka gandrīz visi novada iedzīvotāji ir informēti vai ir ko dzirdējuši par 

to, ka Baldones novadā atrodas radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons”. Par  to nav 

dzirdējuši tikai 2 % no iedzīvotājiem. Lielāko daļu iedzīvotāji, t.i. 61 % ir tādi, kuriem šāda 

glabātava netraucē vai nebaida pretstatā 36%, kurus tā baida vai tā traucē. Pēc vecuma 

struktūras iedzīvotāji, kurus glabātava baida vai traucē ir gados vecāki iedzīvotāji.  

Veicot aptauju par iemesliem, kādēļ iedzīvotāji varētu apsvērt pārcelšanos no Baldones 

novada uz citu dzīves vietu, dominē argumenti par labāku darba vietu atrašanas iespējām, 

augstākās algas, vai ceļā uz darbu samazināts pavadītais laiks. Radioaktīvo atkritumu 

glabātavas atrašanās novada teritorijā nav minēta kā iespējamais dzīves vietas maiņas iemesls. 

Pētījumā tika detalizēts pieejamo Baldones novada iedzīvotāju veselības stāvokļa raksturojošo 

datu izvērtējums ar mērķi novērtēt Baldones novada iedzīvotāju veselības rādītājus un 

pārbaudīt hipotēzi, vai atsevišķas diagnozes saslimstības raksturojumā ir salīdzinoši augstāka 

kā citos Pierīgas reģionos un Latvijā kopumā. 

Pētījumā ir konstatēts, ka Baldones novadā mirstība no 1999. līdz 2014. gadam ir zemāka kā 

gan Latvijā kopumā, gan kā Rīgā, bet nedaudz augstāka kā Pierīgā. Analizējot mirstību no sirds 

un asinsvadu slimībām tika konstatēta līdzīga likumsakarībā kā ar kopējo mirstību, t.i. tā ir 

zemāka kā gan Latvijā kopumā, gan kā Rīgā, bet nedaudz augstāka kā Pierīgā. Līdzīga situācija 

ir mirstībā ar ļaundabīgajiem audzējiem, tikai atšķirība starp Baldoni un Pierīgas reģionu ir vēl 

mazāka. 

Izpētes dati parāda, ka saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem Baldones novadā pieaug 

līdzīgi, kā tas ir raksturīgs visā Latvijā. Vidējā aprēķinātā saslimstība ar ļaundabīgajiem 

audzējiem Baldones novadā laika posmā no 1999. gada līdz 2014. gadam ir zemākā gan kā 

Latvijā, gan Pierīgas reģionā.  Analoģiski kā Latvijā kopumā, arī Baldonē raksturīgs, ka 

saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem vīriešu vidū ir augstāka nekā sieviešu vidū. 

Attiecībā uz iedzimtajām anomālijām izpētes dati liecina, ka iedzimto anomāliju biežums ir 

augstāks kā Rīgā gan vidēji Latvijā. Lai iegūtu papildus informāciju, pētījuma laikā jautājumi 

par jaundzimušo anomālijām tika apspriesti ar Baldones novadā praktizējošajiem ģimenes 

ārstiem. Tika analizēti dati par 2013. un 2014. gadu. Intervijās ar Baldones novada ārstiem tika 

konstatēts, ka nevienam no intervētajiem ārstiem uzskaitē nav 2014. gadā dzimuši pacienti, 

kuriem nepieciešama stingra uzraudzība, specifiska terapija un rehabilitācija, vai kas varētu 

izraisīt invaliditāti. 

Pētījuma autori rekomendē, ka, lai uzlabotu Baldones novada iedzīvotāju veselību ir 

nepieciešams stiprināt un popularizēt veselību veicinošas aktivitātes, turklāt akcentējamas ne 

tikai izglītojošās aktivitātes, bet veicami pasākumi, kuros iedzīvotāji varētu apgūt jaunas 

sadzīves prasmes, piemēram, veselīga ēdiena pagatavošana, regulāras sportiskās aktivitātes, 

u.c. 

2.6. Dabas resursi, zemes un ūdens izmantošana 
 

Novada teritorijas platība ir 179,1 km2 no tiem vairāk kā 5 km2 aizņem Baldones pilsēta. 
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Pēc zemes lietojuma mērķiem 2015. gadā novadā vislielākais īpatsvars ir mežsaimniecībai – 

49,2%; lauksaimniecībai – 47,2%; vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve aizņem 

1,56% no visām teritorijām; satiksmes infrastruktūras objekti - 0,02%; sabiedriskas nozīmes 

objekti – 0,93 %; daudzdzīvokļu māju apbūve – 0,17%; ražošanas objekti - 0,3%; inženiertīkli 

0,07%; komercapbūve- 0,3%; dabas pamatnes un rekreācijas teritorijas- 0,02%; derīgo 

izrakteņu teritorijas – 0,03%; zeme zem ūdeņiem- 0,2%. 

Baldones novada teritorijā no minerālajiem resursiem kā derīgajiem izrakteņiem ir sastopama 

kūdra, smilts, ģipšakmens un sērūdeņi. 

Novadā ir četras ģipšakmens atradnes „Avotnieki”, „Kausi”, „Pulkarne” un „Rubeņi”. Nevienā 

no atradnēm ieguve nenotiek [25].  

Baldones novadā ir piecas smilts atradnes, nevienai nav Valsts nozīmes derīgā izrakteņa 

atradnes statuss. Trijām no tām pašreiz notiek ieguve. Atradnē „Rijnieki”, kas atrodas novada 

rietumu daļā pie mājām Celmiņi, atļauja izsniegta 2007. gadā uz 10 gadiem smilts, mālsmilts 

un smiltsmāla iegūšanai. Atradnē „Aizvējas”, kas atrodas pie mājām „Aizvējas”, 

ziemeļaustrumos no Radioaktīvo atkritumu glabātavas ”Radons” notiek smilts iegūšana, 

atļauja izsniegta 2007. gadā uz 10 gadiem. Šīs atradnes izstrādes procesā tiek paralēli veikta 

izstrādāto teritoriju rekultivācija. Novada teritorijā ir karjeri, kas pēc izstrādes netiek 

rekultivēti, kas degradē apkārtējo ainavu. Trešā atradne „Dālderi” atrodas netālu, pie autoceļa 

P85. Tur iegūst Aleirītu, atļauja arī izsniegta 2007. gadā uz 10 gadiem. 

Novada teritorijā ir 30 kūdras atradnes, kas pārsvarā atrodas mežu teritorijās [25]. 

Baldone ir sērūdens un ārstnieciskās dūņu resursi.  Ārstnieciskās dūņas atrodas Pladu purvā, 

kas atrodas Baldones pilsētas ziemeļos, pie mājām Pladas, savukārt sērūdeņu urbumi atrodas 

bijušās sanatorijas „Baldone” teritorijā, kuru dziļums sasniedza vairāk kā 1 km. Pašlaik šie 

urbumi netiek izmantoti. 

Ūdensapgādei Baldonē izmanto pazemes ūdeņus, kuru vidējais iegulu dziļums ir 130 metri. Šie  

pazemes ūdeņi pieder pie Salaspils svītas artēzisko ūdeņu horizonta, kura biezums svārstās no 

9 līdz 25 metriem. Baldonē nav pazemes ūdens krājumu izsīkšanas pazīmju, un, salīdzinot ar 

20.gs. sešdesmitiem gadiem, artēziskā ūdens kvalitāte un kvantitāte nav mainījusies. Ņemot 

vērā ģeoloģisko situāciju, ekspluatējamie pazemes ūdenshorizonti ir dabiski aizsargāti no 

virszemes piesārņojumaun ūdens kvalitāte atbilst dzeramā ūdens prasībām, izņemot dabiski 

augsto dzelzs jonu koncentrāciju (0,46 –1,57 mg/l). [22] 

3. Glabātavas apraksts 

3.1. Glabātavas vispārīgais apraksts 
 

Radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons” atrodas Rīgas rajonā, apmēram 5 km attālumā no 

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju centra un 27 km no Rīgas pilsētas centra (skat 1.  attēlu). 

Glabātavas platība ir 7 ha, zemes kadastra Nr. 80250020164, un to apsaimnieko VSIA “Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra”, kas atrodas Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas padotībā. 

Glabātava atrodas uz valstij piekrītošas zemes, ziņojuma izstrādes laikā tiek veikta procedūra, 

lai īpašumu reģistrētu reģistrēta zemesgrāmatā. Teritorijai nav noteikti nekādi tieši 

apgrūtinājumi un servitūti. 
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Radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons” uzsāka savu darbību 1962. gadā oktobrī. 

Glabātavas teritorija organizatoriski ir sadalīta kontroles un pārraudzības  zonās, kurās ir 

organizēts atbilstošs apsardzes režīms. Pārraudzības zonu, no apkārtējās teritorijas atdala 2,5 

m augsts metāla režģu žogs un tajā ir izvietotas administrācijas ēka, vairākas palīgēkas, kā arī 

glabātavas tehniskais aprīkojums (skat. 6. attēlu).  

 

6. Attēls. Radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” sadalījums zonās. 

No pārraudzības zonas uz ziemeļaustrumiem, tuvāk Dālderkalna virsotnei ir izvietota kontoles 

zona (skat. 6. attēlu), kas tiek izmantota radioaktīvo atkritumu glabāšanai. Tajā ir izveidotas 
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septiņas radioaktīvo atkritumu tvertnes, dezaktivācijas un kontroles ēka, u.c.. Kontroles zonā 

izvietotās radioaktīvo atkritumu tvertnes ir būvētas laika posmā no 1962 līdz 1995. gadam. 

Kontroles zonas teritorija ir norobežota ar 2 m augstu betona plātņu žogu ir izveidota 

piekļuves kontroles un apsardzes sistēma. Detalizētās glabātavas un tajā esošo radioaktīvo 

atkritumu tvertņu apraksts sniegts nākošajā sadaļā. 

 

3.2. Glabātavas tvertņu apraksts 
 

Radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” kontroles zonā ir izbūvētas septiņas radioaktīvo 

atkritumu tvertnes. 

Tvertne  Nr. 1. 

- platība ir 100 m2;  

- kopējais tilpums ir 200 m3; 

- tvertne izveidota no monolīta betona; 

- Pārsegums – paneļi 

Tvertne atrodas pazemē, un tās izmēri ir 15 x 5 x 3 m (garums x platums x augstums). 

Tvertnē nav drenāžas sistēmas. 

Tvertne ir piepildīta ar dažādām radioaktīvo atkritumu pakām: plastmasas maisi ar zemas 

radioaktivitātes radioaktīvajiem atkritumiem, metāla mucas ar augstākas radioaktivitātes 

radioaktīviem atkritumiem, kā arī iespējams daži konteineri ar slēgtiem avotiem. Sasniedzot 

aptuveni 1,5 m biezu slāni, tukšumus starp pakām tika aizpildīts ar javu, kuras pagatavošanā 

iespējams izmantoja šķidro atkritumu dezaktivācijas procesā radušos piesārņotos 

notekūdeņus. 

Tvertni Nr. 1 sāka piepildīt 1962. gada oktobrī un pabeidza – 1973. gada jūnijā. Tās 

piepildījuma efektivitāte ir apmēram 50%, kas atbilst 113 m3 radioaktīvo atkritumu. Pēc 

piepildīšanas tvertni noslēdza ar dzelzsbetona plāksnēm un pārklāja ar hidroizolācijas slāni. To 

visu apbēra ar smiltīm un augsni, izveidojot nelielu uzkalniņu, kuru pašlaik klāj veģetācija. 

Tvertnes ekspluatācija ir pabeigta. 

 

Tvertne  Nr. 2.  

Tvertne Nr. 2 ir pazemē izvietota 200 m3 liela nerūsējoša tērauda tilpne, kas paredzēta šķidro 

radioaktīvo atkritumu uzglabāšanai un kuru aptver monolīta betona struktūra. 1988. gadā 

tilpnē uzkrātos šķidros radioaktīvos atkritumus attīrīja. Šķidros radioaktīvos atlikumus 

iecementēja tos izmantojot javas pagatavošanā. Šo javu pielietoja cieto radioaktīvo paku 

imobilizācijai attiecīgajās tvertnēs. Pēc tam tvertni iztīrīja un pārstāja izmantot. Tvertne Nr. 2 

tika pārklāta ar asfalta slāni, izveidojot nelielu uzkalniņu. 

Pašlaik tvertnē atrodas no 7. tvertnes 2007. gadā pārvietotie radioaktīvie atkritumi ar 

ilgdzīvojošājiem radionuklīdiem. Informācija par 2007. gadā pārvietotajiem radionuklīdiem ir 

dota 12. tabulā. 
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12. Tabula. No 7. tvertnes uz 2. tvertni pārvietotie radionuklīdi.  

Izotops Aktivitāte, Bq 

Th-232 1,15E+08 

Ra-226 1,48E+06 

U-238 1,26E+08 

C-14 1,04E+09 

Kopā 1,28E+09 

 

 Pašlaik tvertnē ir apglabāti radionuklīdi kuru kopējā radioaktivitāte sastāda 8,49 *10 9 Bq. Nav 

paredzēts tvertnē ievietot vēl kādus radioaktīvos atkritumus, tādejādi to ir mērķtiecīgi 

sagatavot slēgšanai un veikt tās slēgšanas darbus. 

 

Tvertne  Nr. 3.  

Tvertne pēc izmēriem un konstrukcijas ir analoga tvertnei Nr. 1. Tvertne tika izbūvēta 1962. 

gadā. 

- platība ir 100 m2;  

- kopējaistilpums ir 200 m3; 

- tvertne izveidota no monolīta betona; 

- Pārsegums – hidroizolācija. 

Tvertnē Nr. 3 ir izvietoti daudz vairāk lietoto slēgto avotu, salīdzinot ar citām cieto radioaktīvo 

atkritumu tvertnēm, tādēļ tās kopējā radioaktivitāte ir daudz augstāka. 

3. tvertnes piepildīšanu tika uzsākta 1973. gada jūnijā un tika pabeigta 1986. gada novembrī. 

Tvertnes piepildījuma efektivitāte 80% (180 m3 radioaktīvo atkritumu). Tvertni Nr. 3 tvertni 

noslēdza un pārklāja tāpat kā tvertni Nr. 1. 

 

Tvertne  Nr. 4.  

Tvertne Nr. 4  ir mazāka par iepriekš minētajām, tās parametri ir:  

- platība ir 20 m2;  

- kopējais tilpums ir 40 m3; 

- tvertne izveidota no monolīta betona. 

Tvertnes piepildīšanas tehnika un noslēgšanas paņēmieni (ar uzkalniņa izveidošanu) ir līdzīgi 

1. un 3. tvertnei.  

Tvertne bija paredzētas bioloģisko radioaktivo atkritumu apglabāšanai. 

Tvertnes Nr.4 tvertnes piepildīšana tika uzsāka 1974. gada maijā un tika pabeigta 1988. gada 

novembrī pie piepildījuma 37,8 m3 radioaktīvo atkritumu (60 %). 
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Tvertne  Nr. 5.  

Tvertne Nr. 5  ir mazāka par iepriekš minētajām, tās parametri ir:  

- platība ir 20 m2;  

- kopējaistilpums ir 40 m3; 

- tvertne izveidota no monolīta betona. 

Tvertnes piepildīšanas tehnika un noslēgšanas paņēmieni (ar uzkalniņa izveidošanu) ir līdzīgi 

1. un 3. tvertnei.  

Tvertnes Nr. 5 piepildīšana tika uzsāka 1987. gada jūnijā un tika pabeigta 1991. gada 

septembrī pie 35,7 m3 radioaktīvo atkritumu (56 %). 

 

Tvertne  Nr. 6.  

Tvertni Nr.6 tika uzbūvēta nedaudz vēlāk pēc glabātavas “Radons” darbības uzsākšanas  – 

1970-tajos gados un tā būvēta no standarta betona blokiem, tāpēc vēlāk – 1986.gadā bija 

nepieciešams veikt papildus darbus tvertnes hermētiskuma uzlabošanai.  

Tvertnes Nr. 6 piepildīšanu tika uzsākta 1988. gada maijā un tika pabeigta 1996. gada augustā, 

kad bija sasniegta piepildījuma efektivitāte 70% (158 m3 radioaktīvo atkritumu). 

- platība ir 70 m2;  

- kopējais tilpums ir 200 m3; 

- tvertne izveidota no betona blokiem; 

- Pārsegums – betons. 

Tvertnes Nr. 6 noslēdzošās plātnes pārklāja ar betonu, veidojot nelielu uzkalniņu. Uz tā 

uzbūvēja vieglu 25 m x 9 m lielu ēku. Šo ēku plānots nojaukt un aizvākt, jo tā ir sliktā stāvoklī 

un tās sienas veidotas no azbesta cementa paneļiem. 

Tvertne  Nr. 7.  

Tvertne Nr. 7 tika izbūvēta 1995. gadā. Saskaņā ar ēkas pasi tās parametri ir sekojoši: 

- platība ir 280 m2;  

- kopējais tilpums ir 1300 m3; 

- tvertne izveidota no monolīta betona; 

- Pārsedze – vieglas konstrukcijas ēka. 

Tvertne Nr. 7 (skat. 7. attēlu ) sastāv no desmit 130 m3 lielām pazemē izvietotām glabāšanas 

sekcijām, kuru sienas veidotas no betona un ir izvietotas divās rindās. Tvertnes faktiskā 

ietilpība ir 1300 m3. Vieglas konstrukcijas virszemes ēka pasargā tvertni no nelabvēlīgiem laika 

apstākļiem. Ēkā ir uzstādīts tālvadības tilta celtnis ar celtspēju 5 tonnas. Ar šī celtņa palīdzību 

pārvieto sekcijas pārsedzošās dzelzsbetona plāksnes, kā arī ievieto radioaktīvo atkritumu 

konteinerus tvertnes nodalījumos. 

Bez jau minētajām desmit sekcijām tvertnes ēkā ir izvietoti: 

 neliela cementēšanas iekārta; 

 „karstā kamera” slēgto avotu demontāžai; 
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 divas pazemes “šahtas”, kas sākotnēji bija paredzētas demontēto slēgto avotu 
uzglabāšanai/apglabāšanai. Šīs šahtas nekad neizmantoja. 

 

Tvertnē pašlaik pilnībā ir aizpildīta viena sekcija (130 m3) un viena sekcija apmēram par 50 % 

(70 m3). Vēl divas sekcijas tiek izmantotas kā ilgtermiņa glabātavas radioaktīvajiem 

atkritumiem, kuri satur ilgdzīvojošos radionuklīdus, kurus nākotnē ir plānots pārvietot uz 

jauno ilgtermiņa glabātavu, kuras būvniecību ir plānots drīzumā uzsākt. 

 

 

 

7. attēls. Tvertne Nr. 7 

1. Konteineri ar iecementētiem zemas un vidējas radioaktivitātes radioaktīvajiem atkritumiem 

2. Tukšs nodalījums 

3. Lietotie ilgi dzīvojošo vai augstas radioaktivitātes jonizējošā starojuma avoti 

4. Lietotie ilgi dzīvojošo vai augstas radioaktivitātes jonizējošā starojuma avoti 

5 Tukšs nodalījums 

6. Tukšs nodalījums 

7. Tukšs nodalījums 

8. Tukšs nodalījums 

9. Konteineri ar iecementētiem zemas un vidējas radioaktivitātes radioaktīvajiem atkritumiem 

10. Šķidro radioaktīvo atkritumu akumulēšanas tilpne  

11.Lietoto jonizējošā starojuma avotu apglabāšanas tilpnes bez konteineriem (nav izmantota) 

12. Karstā kamera ar manipulatoriem (netiek izmantota). 
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3.3. Tvertņu integritātes pārbaude un novērtējums 
 

Izpētes gaitā, lai novērtētu radioaktīvo atkritumu tvertņu integritāti, tika ņemti grunts paraugi 

no trīspadsmit urbumiem radioaktīvo atkritumu apglabāšanas tvertņu tuvumā saskaņā ar 

Pasūtītāja norādītajām urbumu izveides vietām. 

 

8.  Attēls. Grunts paraugu ņemšanas un ģeotehniskās izpētes urbumu vietu izveides 

shēma. 

Grunts paraugi tika ņemti 4 m (1. paraugs) un 7 m (2. paraugs) dziļumā. Paraugi tika noņemti 

saskaņā ar akreditētu metodiku. Paraugu noņemšanu veica akreditēta laboratorija “AND 

resources”, kas ir akreditēta šādai darbībai, akreditācijas Nr. LATAK-T-246-11-2002, 

akreditācijas periods līdz 2020. gada 11. jūlijam. Paraugi tika ņemti saskaņā ar standartu ISO 

10381-5;2005, veicot grunts urbšanas darbus ar pārvietojamo urbšanas agregātu Sedidrill 80. 

Iegūtie grunts paraugi tika iepakoti polietilēna maisiņos uz nosūtīti analīžu veikšanai uz 

akreditētu laboratoriju Lietuvas Republikā. Paraugos tika analizētas radionuklīdu Cs- 137, Ra- 

226 un Sr- 90 koncentrācijas. Analīzes tika veiktas Lietuvas Republikas Radiācijas drošības 

centra laboratorijā.  Cs-137 un  Ra-226 paraugu analīzei tika izmantota γ spektrometrijas 

metode, bet β- aktīvajam Sr – 90 analīzē attiecīgi Čerenkova skaitītāja metodi.  Laboratorija ir 

akreditēta minēto analīžu veikšanai, akreditācijas sertifikātu ir izdevusi Lietuvas Nacionālais 

akreditācijas birojs, sertifikāta Nr. LA.01.065, kas ir derīgs līdz 2020. gada 2. februārim. 
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13. tabula. Sr-90, Cs-137 un Ra-226 īpatnējās radioaktivitātes paraugošanas urbumos. 

 

Urbums, Paraugs 
Radionuklīda radioaktivitāte, Bq/kg 

Sr-90 Cs-137 Ra-226 

1-1 <0,6 <0,4 49 

1-2 1,2 <0,8 50 

2-1 0,9 <0,3 40 

2-2 0,8 <0,4 38 

3-1 0,9 <0,3 38 

3-2 0,9 <0,4 42 

4-1 0,7 <0,3 35 

4-2 <0,5 <0,2 36 

5-1 <0,8 <0,4 41 

5-2 <0,8 <0,2 41 

6-1 <0,6 <0,4 42 

6-2 <0,8 <0,4 37 

7-1 <0,5 <0,3 37 

7-2 0,8 <0,3 35 

8-1 1,0 <0,2 35 

8-2 <0,5 <0,2 37 

9-1 0,7 1,3 27 

9-2 <0,7 <0,4 32 

10-1 0,7 <0,4 33 

10-2 <0,8 <0,4 32 

11-1 <0,7 <0,5 51 

11-2 <0,7 <0,2 40 

12-1 <0,9 <0,2 46 

12-2 <0,8 <0,4 50 

13-1 <0,5 <0,4 39 

13-2 <0,5 <0,4 33 

Vidējā vērtība <0,7 <0,4 39 

 

Analizējot iegūtos datus var konstatēt, ka noņemtajos paraugos vairākumā gadījumu nav 

vērojamas ievērojamas aktivitāšu koncentrāciju atšķirības pa paraugu ņemšanas dziļumiem. 

Atšķirības ir konstatētas urbumos Nr. 8 Sr-90 radinuklīdam un Nr 9. Cs-137 radionuklīdam, 

taču aktivitāšu koncentrāciju absolūtās vērtības, ņemot vērā zemāk minēto, nedod pamatu 
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izdarīt secinājumus par iespējamo piesārņojuma noplūdi no radioaktīvo atkritumu tvertnes 

Nr. 3.  

Saskaņā ar pieejamajiem literatūras datiem [28] dažādos Latvijas reģionos radionuklīdu Sr-90 

un Cs-137 aktivitātes gruntī 5 cm dziļumā mainās robežās attiecīgi Sr-90 no 5*10- 4 līdz 9*10-3 

Bq/kg un Cs-137 no 9*10-4 līdz 8*10-2 Bq/kg.  

Literatūras avotos par šo radionuklīdu koncentrācijām citur pasaulē uzrāda par vairākām 

kārtām lielākas šo radionuklīdu koncentrācijas gruntī [41, 42, 43]. Literatūras avotā [41] ir 

konstatēts, ka Cs-137 koncentrācijas gruntī var mainīties plašās robežās no 10 līdz 110 Bq/kg. 

Pie kam šajā literatūras avotā ir secināts, ka Cs- 137 koncentrācijas grunts paraugos nav 

adekvāti pareģojamas, ņemot vērā novērojamās Cs-137 koncentrācijas nokrišņos, jo 

radionuklīda koncentrācija gruntī ir atkarīga ne tikai no tā koncentrācijas nokrišņos, bet arī no 

grunts sorbcijas īpašībām, un tādejādi nokrišņos esošā radionuklīda saturs vairāk vai mazāk 

var koncentrēties grunts virskārtā, kas arī nosaka tā koncentrācijas sadalījumu attiecībā pret 

parauga ņemšanas dziļumu.  

Savukārt [42] dažādos reģionos uzrāda Cs- 137 koncentrācijas gruntī robežās no 0,1 līdz 47 

Bq/kg, pie kam konstatētos koncentrāciju maksimumus autori saista ar Černobiļas 

kodolreaktora avāriju. 

Tajā pat laikā saskaņā ar radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” monitoringa ziņojumu 

[29] radionuklīda Cs-137 aktivitāte grunts paraugos dažādās vietās glabātavas teritorijā 

mainās robežās no 0,2 līdz 12,3 Bq/kg.  

Attiecīgi literatūras avots [43] norāda, ka Sr-90 radionuklīda koncentrācijas gruntī ir 

konstatētas 0,6 – 1,6 Bq/kg robežās. 

Tādejādi var secināt, ka literatūras avotā [28] sniegtā infromācija ir izvērtējama kritiski, un ka 

radionuklīda Cs-137 aktivitāte radioaktīvo atkritumo glabātavā “Radons” noņemtajos grunts 

paraugos var būt saistīta ar ilgtermiņā izveidojušos līdzvaru ar nokrišņos esošo radionuklīdu 

saturu, jo dziļākajos grunts slāņos konstatētā  radionuklīdu koncentrācija ir ievērojami zemāka 

kā kā citos grunts paraugos, kas monitoringa programmas ietvaros ir analizēti glabātavas 

teritorijā. 

Saskaņā ar literatūras datiem radionuklīda Ra-226 aktivitātes grunts paraugos dažādās 

pasaules valstīs variē ievērojamās robežās. Saskaņā ar literatūras avotu [30] dažādās valstīs 

konstatētā Ra-226 aktivitāte ir attēlota 14. tabulā. 

14. tabula. Ra-226 radionuklīda aktivitātes gruntīs izvēlētajās valstīs. 

Ra-226 aktivitāte paraugos (Bq/Kg) Valsts 

55,3 Irāka (Karbala) 

40 ASV 

40 Šveice 

45 Bulgārija 

25,8 Pakistāna (Lahore) 

59 Honkonga  SAR 

48 Taizeme 

44 Portugāle 

39 Spānija 
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Ra-226 aktivitāte paraugos (Bq/Kg) Valsts 

19 Kanāda (Saskatchewan) 

23 Meksika (Zacatecas) 

35 Dienvidindija 

Ra-226 aktivitāte paraugos (Bq/Kg) Valsts 

19,6 Vjetnama 

37 Vidējā vērtība 

 

Attiecīgi no minētajiem datiem, ņomot vērā, ka radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” 

grunts paraugos konstatētā Ra-226 vidējā aktivitātes koncentrācija ir apmēram 39 Bq/kg, bet 

pēc literatūras datiem konstatētā ir apmēram 37 Bq/kg, var secināt, ka radionuklīda Ra-226 

aktivitātes koncentrācijas izpētē iegūtajos paraugos radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” 

ir uzskatāma par normālu. 

Ņemot vērā iegūtos rezultātus, iespējams secināt, ka veicot grunts paraugu ņemšanu 4 m un 

7  m dziļumā, kā arī, ņemot vērā urbumu izvietojumu pie radioaktīvo atkritumu tvertnēm Nr.1 

– Nr.6, iegūtajos paraugos konstatētā radionuklīdu Sr-90, Cs-137  un Ra-226 aktivitātes 

koncentrācijas neliecina par paaugstinātu šo radionuklīdu koncentrāciju paraugos. Tādejādi šī 

mērījuma rezultātā nav iegūtas indikācijas par radioaktīvā piesārņojuma noplūdi no 

radioaktīvo atkritumu tvertnēm to struktūras bojājumu dēļ. 

 

3.4. Plānoto apglabāšanas tvertņu apraksts 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada noteiktumu Nr. 129 “Prasības darbībām ar 

radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem” prasībām radioaktīvo 

atkritumu pievirsmas glabātava, kāda ir “Radons”, sastāv no vairākām tvertnēm, kuras ir 

izgatavotas no dzelzsbetona, kuru minimālais tilpums ir 100 m3 un kuras var tikt sadalītas 

vairākos nodalījumos. Radioaktīvo atkritumu tvertņu sienu minimālais biezums ir 40 cm, ja 

vien ilgtermiņa drošības novērtējuma rezultātā netiek konstatēts, ka ir nepieciešams biezāks 

fiziskās barjeras slānis. Noteikumi nereglamentē fiziskās barjeras konstrukciju, tāpēc ir  

iespējami dažādi inženiertehniskie risinājumi, kas bez tiesību aktā noteiktā paredz papildus 

pasākumus radioaktīvo atkritumu glabātavas konstrukcijā. 

Saskaņā ar ietekmes uz vidi noslēguma ziņojumu paredzētās darbības ietvaros plānots uzbūvēt 

divas jaunas radioaktīvo atkritumu apglabāšanas tvertnes, kas līdzīgas jau esošajai tvertnei Nr. 

7, un vienu ilgtermiņa glabātavu apstrādātiem ilgdzīvojošiem lietotiem jonizējošā starojuma 

avotiem un radioaktīvajiem atkritumiem. Katras tvertnes ietilpība būs 1200 m3 apstrādātu 

radioaktīvo atkritumu, t.i., aptuveni 720 standarta A-172 tipa dzelzsbetona radioaktīvo 

atkritumu paku katrā tvertnē. Katra konteinera (pakas) izmēri ir 1,2 m x 1,2 m x 1,2 m. 

Ilgtermiņa glabātavas projektētā ietilpība ir 100 m3 iepakotu radioaktīvo atkritumu [16]. 

Katra tvertne sastāvēs no desmit zemē iegremdētiem nodalījumiem ar iekšējiem izmēriem 8 

x 5,2 x 5 m. Kopējais tvertnes tilpums ir 2080 m3. Nodalījumiem ir paredzētas 60 cm biezas 

dzelzsbetona sienas, kas pārklātas ar speciālu krāsu, kura aiztur mitruma izdalīšanos no betona 

un līdz minimumam samazina iespējamo izotopu izskalošanos.  
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Detalizēta tehniskā projekta izstrādāšanas procesā ir ieteicams izskatīt iespējas tvertnes sienu 

un īpaši slēgšanas pārseguma būvniecībā izmantot speciālas markas betonus, piemēram, 

izmantojot barīta vai magnetīta piedevas, kas dod iespēju palielināt betona blīvumu no 2100 

– 2300 kg/m3, kas ir raksturīgs blīvums parastām celtniecībā izmantotām betona markām, līdz 

apmēram 3500 – 3800 kg/m3 attiecīgi barīta un magnetīta gadījumā [26], lai nodrošinātu 

maksimālu aizsardzību pret jonizējošo starojumu, taču būtiskākais aspekts ir nodrošināt 

glabātavas konstrukciju ūdensnecaurlaidību, nodrošinot minimālu betona porainību un veicot 

pasākumus kas fiksēti ietekmes uz vidi novērtējumā [16].  

Katram nodalījumam paredzēts 30 – 40 cm biezs betona pārsegs, kuru tvertnes aktīvās 

darbības periodā pacels un pēc vajadzības pārvietos un attiecīgi ievietos atpakaļ nodalījumu 

pārsedzošā pozīcijā. Tvertnes darbības nodrošināšanai paredzētajā ēkā izveidotais 

stacionārais celtnis ar celtspēju 10 t. Celtnis tiks izmantots radioaktīvo atkritumu paku 

ievietošanai tvertnes nodalījumos. Veicot loģistikas darbības ar radioaktīvo atkritumu pakām, 

ir nepieciešams nodrošināt to integritāti visos tehnoloģisko darbību posmos. Drīkst izmantot 

tikai tehniskā kārtībā esošu pacelšanas tehniku, piemēram, dakšu pacēlāju, kas var tikt 

izmantots radioaktīvo paku izkraušanai no transporta vienībām un ievešanai tvertnes ēkā. Gan 

radioaktīvo paku transportēšanas laikā no automašīnas līdz tvertnes ēkai, gan pārvietojot paku 

līdz apglabāšanas nodalījumam ar stacionāro celtni pakas augstums virs grīdas nedrīkst 

pārsniegt 20 cm.  

Virs tvertnes glabāšanas nodalījumiem tiks uzbūvēta viegla ar tēraudu apšūta ēka. Ēkas rāmis 

tiks veidots no tērauda kolonnām, ko apņems betons. Ēkas fasādes un  jumtu apšūs ar 

viļņotām tērauda loksnēm. Tērauda ēkas kopējie izmēri būs 55 m (garums) x 19 m (platums) x 

13 m (augstums). Ēkas sienās paredzēts izveidot ventilācijas atveres ar žalūzijām telpas 

ventilācijas nodrošināšanai.  

Tvertnes pamati sastāvēs no daudz daudzslāņu konstrukcijas, kas paredzēta, lai novērstu 

iespējamo radionuklīdu noplūdi no tās gan glabātavas aktīvās ekspluatācijas laikā, gan arī pēc 

slēgšanas, attiecīgi valsts uzraudzības periodā, kā arī pēc valsts uzraudzības perioda. 

Glabātavas tvertņu infrastuktūras aprakstu skatīt sadaļā 4.3. 

Glabātavas tvertnes apakšējā daļā paredzēts izveidot drenāžas sistēmu un kontrolaku 

potenciālo ūdeņu, kas varētu rasties infiltrējoties ūdenim tvertnes nodalījumos, savākšanai un 

novadīšanai. Ir paredzēts veikt potenciāli radušās ūdens monitoringu, veicot tā radioaktīvā 

piesārņojuma kontroli, un atkarībā no piesārņojuma līmeņa novadīt vidē, vai veikt atbilstošās  

apsaimniekošanas darbības saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 prasībām. 

Glabātavas ekspluatācijas  periods tiek noslēgts, kad tvertne ir piepildīta ar radioaktīvajiem 

atkritumiem. Attiecīgi pēc ekspluatācijas fāzes beigām tiks veikta tvertnes slēgšana saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 prasībām. 

Katra tvertne pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām tiks pārklāta ar 30 cm biezu dzelzsbetona 

slāni, kas tiks pārklāts visiem nodalījumiem un pārsegts ar daudzslāņu pārsegumu saskaņā ar 

noteikumu Nr. 129 [1] prasībām. Tvertnes slēgšana paredz arī veikt tvertni nosedzošās ēkas 

demontāžu. 
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3.5. Radioaktīvo atkritumu ilgtermiņa glabātavas apraksts 

 
Radioaktīvo atkritumi ilgtermiņa glabātava ir inženiertehniska būve, kura nodrošina 

radioaktīvo atkritumu uzglabāšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumus Nr. 129 

noteiktajām prasībām.  

Radioaktīvo atkritumu ilgtermiņa glabātavā ir paredzēts uzglabāt lietotos starojuma avotus, 

kas satur ilgdzīvojošos radionuklīdus un kas nav piemēroti uzglabāšanai pievirsmas tipa 

glabātavā, un kurus ir paredzēts apglabāt ģeoloģiskajā glabātavā. Ilgtermiņa glabātavas  

projektētā ietilpība ir 100 m3 iepakotu atkritumu. Plānotais būves darbības laiks ir vismaz 50 

gadi. 

Radioaktīvos atkritumus ir paredzēts uzglabāt A-172 tipa atkritumu pakās.  Betona pakas 

ievietos četrās paku rindās un citu virs citas vairākos slāņos. izmantojot celtni ar celtspēju 10 

tonnas. Ilgtermiņa glabātavā ievietos ne vairāk kā 72 pakas. 

Būves ārējie izmēri ir 37 m x 16,4 m. Glabātavu plānots izvietot paralēli 7. tvertnei.  Radioaktīvo 

atkritumu ilgtermiņa glabātave tiks izveidota būvē, kas pasargās radioaktīvo atkritumu pakas 

no meteoroloģiskajiem apstākļiem, kā arī no iespējamajiem seismiskajiem notikumiem un 

hipotētiskajiem plūdiem. Ilgtermiņa glabātava saskaņā ar Minstru kabineta noteikumu Nr. 129 

prasībām tiks apgādāta ar gaisa attīrīšanas sistēmām un izplūdes gāzu monitoringa sistēmu, ja 

glabāšanas laikā no radioaktīvajiem atkritumiem var izdalīties radioaktīvas gāzes vai aerosoli.  

Glabātavas pamati tiks izbūvēti, lai nodrošinātu struktūras integritāti iespējamo seismisko 

notikumu gadījumos un, lai nodrošinātu atbilstošu hidroizolāciju. Glabātavas pamatus veidos 

daudzkārtu konstrukcija, kuras zemākajā slānī virs dabīgās grunts pamatnes tiks izveidota 300 

mm grants-smilšu pamatne, virs kuras attiecīgi 300 mm monolīta betona slānis. Virs betona 

slāņa paredzēts hidroizolācijas slānis, attiecīgi kā noslēdzošais slānis, kas kalpos par glabātavas 

grīdu tiks izveidots 250 mm betona slānis. Glabātavas sienas paredzēts veidot no 250 mm 

betona paneļiem ar iekšēju izolāciju. Visas glabātavas iekšējās virsmas tiks izveidotas no 

materiāliem, kurus ir viegli dezaktivēt, vai arī pārklātas ar šādiem materiāliem. 

Jumtu paredzēts pārklāt ar tēraudu un hidroizolējošo slāni. 

Ilgtermiņa glabātavu, 1,5 m attālumā no ārsienas, ietvers 4 metrus augsta un 25 cm bieza 

betona aizsargsiena. 

Ilgtermiņa glabātavā Ir paredzēts nodrošināt ūdens padevi, veicot ūdensvada izbūvi no 

pārraudzības zonas līdz ilgtermiņa glabātavai aptuveni 800 m garumā. Paredzēts arī veikt 

sadzīves kanalizācijas izbūvi no ilgtermiņa glabātavas līdz nosēdakai uzraudzības zonā 

aptuveni 700 m garumā. 

Ilgtermiņa glabātavas darbības laikā potenciāli piesārņotie notekūdeņi tiks savākti 

notekūdeņu savākšanas sistēmā. Savāktajā ūdenī pārbaudīs radioaktīvo vielu saturu. 

Radioaktīvi nepiesārņoto ūdeni iepludinās objekta kanalizācijā, bet potenciāli piesārņotie 

ūdeņi tiks apsaimniekoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 prasībām atkarībā 

no to piesārņotības pakāpes. 

Infrastruktūras objektu monitoringa pasākumi, kā arī radiācijas drošības nodrošināšanas 

pasākumi ir aprakstīti 4.6 sadaļā. 
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3.6. Teritorijas Ģeotehniskās izpētes rezultāti 
 

Jaunbūvējamās radioaktīvo atkritumu apglabāšanas tvertnes paredzamā būvlaukuma vietā 
tika veikta gruns ģeotehniskā izpēte ar mērķi iegūt informāciju par grunts inženiertehniskajiem 
raksturlielumiem, kas var tikt izmantoti būvdarbu plānošanas un sagatavošanas posmā. 

Ģeotehniskās izpētes stadija – priekšizpēte [1, 2, 4]. Atbildīgais speciālists A.Gilucis, sertifikāta 
numurs - 2-00014 (izsekojamība -https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates). 

Ģeotehniskās priekšizpētes vajadzībām pētāmajā teritorijā tika ierīkoti divi ģeotehniskie 
urbumi - Nr. 11 un Nr. 12. Urbumu dziļums ~ 10 m. Attālums starp urbumiem 26 m. Urbumi 
izvietoti plānotās būvkonstrukcijas vietā. Urbšana paveikta ar  gliemežurbi 80 mm diametrā. 
Urbšanas gaitā no katra litoloģiski atšķirīgā slāņa tika noņemti traucētie grunts paraugi (“B” 
kategorijas 4. klases), ģeotehnisko elementu identificēšanai. Urbumu izvietojums sniegts 8. 
attēlā. Urbumu tehniskā dokumentācija pievienota 4. pielikumā. 

Pētāmā teritorija atrodas Upmales paugurlīdzenuma ziemeļu daļā, teritorijai raksturīgs 
limnoglaciāls viļnotais reljefs ar atsevišķiem platoveida pacēlumiem. Tieši tādā pacēlumā 
atrodas izpētes teritorija [51]. Reljefa absolūtās augstuma atzīmes mainās no 55 līdz 65 m v.j.l., 
apkārtējā teritorijā 20-30 m v.j.l. 

Ģeotehnisko griezumu līdz 10 m  dziļumam veido augšējā Pleistocēna Latvijas svītas 
glaciolimniskie nogulumi (lgQ3ltv) [51]. To sastāvā dominē  smalki putekļaina smilts,  aleirīti.  
Gruntsūdens līmenis līdz 10 m  dziļumam netika sasniegts. 

Izpētes  un urbšanas darbu rezultātā var secināt, ka ģeotehniskajos urbumos atsedzas divi 
ģeotehniskie elementi . 

 ĢE -1 :  putekļi smilšaini (aleirīti smilšaini) vidēji blīvi –blīvi. Slānis sastopams  līdz 4,8 
m dziļumam. Tā biezums līdz 4,8 m. Filtrācijas koeficients var svārtīties 5*10-5 līdz 
5*10-7 cm/sek. Relatīvais blīvums 35-65 %. Šķirotība (Cu)< 6. Sagaidāmais efektīvais 
berzes leņķis ~ 31-34o [53, 55].  

 ĢE-2:  smilts putekļaina (smilts smalkgraudaina, aleirītiska), blīva . Slānis sastopams  
no 4,8 m līdz 10 m dziļumam. Atsegtais biezums - 5,2 m. Filtrācijas koeficients var 
svārstīties 5*10-4 līdz 5*10-6 cm/sek. Relatīvais blīvums >65 %.  Šķirotība (Cu)< 6. 
Sagaidāmais efektīvais berzes leņķis ~ 34-36o  [53,55]. 

Atkarībā no projektējamās konstrukcijas slodzes visas elementus var izmantot par pamatni 
pamatiem. Bīstami ģeoloģiskie procesi lauku darbu gaitā nav novēroti. Starp potenciālajiem 
bīstamiem procesiem var minēt gravitācijas  un ūdens erozijas procesus  vietās ar paaugstinātu 
reljefa gradientu. 

Secinājumi: Laukuma dabas apstākļu sarežģītības noteikšanai jāņem vērā sekojoši nosacījumi: 

 pētāmā teritorija atrodas vienā ģeomorfoloģiskā elementā, 

 līdz 10 m dziļumam sastopami divi litoloģiski atšķirīgi slāņi (glaciolimniskās 
izcelsmes viendabīga putekļaina smilts un putekļi smilšaini; vidēji blīvi un blīvi), 

 ūdens līmenis līdz 10 m dziļumam nav sasniegts, 

 būvniecībai nelabvēlīgi ģeoloģiskie procesi nav izplatīti, 

 atkarībā no projektējamās konstrukcijas slodzēm, visas gruntis  var izmantot par 
pamatni pamatiem, 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/33991
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 atbilstoši LBN 003-15 “Būvklimatoloģija” 1. pielikuma 3. un 4. attēlam, smilšaino 
grunšu normatīvais caursalšanas dziļums, kas iespējams 1 reizi 10 gados, ir 138  
cm,  1 reizi 100 gados ir 154 cm [ 54]. 

 tehniskā projekta izpētes stadijā nepieciešami papildus pētījumi grunšu stiprības 
un deformācijas raksturlielumu noteikšanai saskaņa ar LBN 005-15 un LBN 207-
015 prasībām [ 49, 50, 52]. 

 

4. Glabātavā apglabātie, ilgstoši glabātie un nākotnē apglabāto un 
ilgstoši glabājamie radioaktīvie atkritumi 

 

4.1. Tvertņu 1 – 6 radionuklīdu saturs 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada noteiktumu Nr. 129 “Prasības darbībām ar 

radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem” 74. punkts nosaka, kādus 

radioaktīvos atkritumus drīkst apglabāt pievirsmas glabātavā, kāda ir arī glabātava “Radons”, 

t.i.: 

- radioaktīvos atkritumus, kas nesatur izotopus, kuru pussabrukšanas periods ir 

ilgāks par 30 gadiem; 

- radioaktīvos atkritumus, kuru kopējā radioaktivitāte ir mazāka par šo noteikumu 

3.pielikumā noteikto vērtību; 

- zemas un vidējas radioaktivitātes atkritumus, kas satur tikai tādus radionuklīdus, 

kuru kopējā vai īpatnējā radioaktivitāte pēc laikposma, kurā tiek veikta kontrole 

radiācijas drošības un kodoldrošības jomā un realizētas radiācijas monitoringa 

programmas, lai pārliecinātos, ka apglabātie radioaktīvie atkritumi neapdraud 

vidi, darbiniekus, kuri veic darbības ar radioaktīvajiem atkritumiem, un 

iedzīvotājus (turpmāk — valsts uzraudzības periods), to radioaktīvās sabrukšanas 

rezultātā būs samazinājusies līdz normatīvajos aktos noteiktajiem limitiem, kurus 

nepārsniedzot nav nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja; 

- radioaktīvos atkritumus, kas satur radionuklīdus, kuru kopējā un īpatnējā 

radioaktivitāte pēc valsts uzraudzības perioda beigām to radioaktīvās sabrukšanas 

rezultātā būs lielāka par normatīvajos aktos noteiktajiem limitiem, kurus 

nepārsniedzot nav nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja, ja 

ilgtermiņa drošības novērtējums pierāda, ka pēc tam, kad izveidota papildu fiziskā 

barjera un tukšumi radioaktīvo atkritumu tvertnē starp radioaktīvo atkritumu 

pakām aizpildīti ar betonu, radioaktīvo atkritumu radītā paredzamā jonizējošā 

starojuma doza nepārsniedz 300 µSv gadā. 

Šo pašu noteiktumu 73. punkts nosaka, ka pievirsmas glabātavā neapglabā radioaktīvos 

atkritumus, kuriem var piemērot glabāšanu līdz sabrukšanai, bet var glabāt ilgdzīvojošus 

radioaktīvos atkritumus — tik ilgi, līdz būs iespējams tos apglabāt ģeoloģiskā glabātavā. 

Tādejādi īsi dzīvojošie radionuklīdi, kuru pussabrukšanas periods nepārsniedz 30 dienas, un 

kuru sabrukšanas procesā nerodas ilgdzīvojoši meitas radionuklīdi,  nav jāapglabā pievirsmas 

glabātavā. 

 

http://likumi.lv/ta/id/60882?&search=on#piel3
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15. Tabula. Radionuklīdu sastāvs 1. – 6. tvertnē uz 2016. gada 2. jūniju. 

 1. tvertne 2. tvertne 3. tvertne 4. tvertne 5. tvertne 6. tvertne KOPĀ, Bq 

Ag-110m 1,91E-09 2,23E-04 4,84E-03 3,44E-04 7,46E-04 2,89E-02 3,51E-02 

Al-26     1,05E+12       1,05E+12 

Am-241     1,04E+11 2,98E+10   5,33E+11 6,66E+11 

Au-195     2,02E-11       2,02E-11 

Ba-133 3,94E+08 1,75E+06 1,61E+11 1,74E+07   4,22E+08 1,62E+11 

Bi-207     5,61E+07     1,40E+08 1,96E+08 

Bi-210m     2,64E+08       2,64E+08 

C-14 4,43E+11 1,87E+09 1,00E+12 2,80E+11 1,23E+08 1,02E+11 1,83E+12 

Ca-45 5,65E-19 3,70E-09 1,12E-10 7,25E-10 1,41E-09 7,23E-08 7,82E-08 

Cd-109 7,29E-01 4,26E+01 3,65E+04 1,10E+03   1,69E+05 2,07E+05 

 1. tvertne 2. tvertne 3. tvertne 4. tvertne 5. tvertne 6. tvertne KOPĀ, Bq 

Cd-113m     4,85E+07       4,85E+07 

Ce-139     1,14E-15 1,07E-15   5,82E-11 5,82E-11 

Ce-144 2,67E-07   2,27E-02     5,44E-08 2,27E-02 

Cl-36 1,01E+12   4,29E+12 1,22E+08 4,11E+07 2,45E+10 5,33E+12 

Cm-244           4,11E+05 4,11E+05 

Co-57 9,17E-08   2,32E-01 1,66E-02 5,76E-03 5,47E+00 5,73E+00 

Co-58     7,34E-41       7,34E-41 

Co-60 6,26E+10 3,04E+05 3,18E+11 3,14E+10 2,04E+07 2,54E+11 6,67E+11 

Cs-134 2,43E+04   2,26E+07 4,98E+04 1,40E+04 5,44E-08 2,26E+07 

Cs-137 2,15E+12 1,64E+08 4,52E+13 1,67E+12 2,29E+07 1,47E+13 6,36E+13 

Cu-63 4,93E+09           4,93E+09 

Eu-152 1,49E+08   3,37E+09     1,28E+10 1,63E+10 

Eu-154 2,31E+07   1,56E+09       1,58E+09 

Eu-155 2,44E+03           2,44E+03 

Fe-55 2,17E+06   1,68E+09 3,80E+07 8,22E+04 2,04E+08 1,92E+09 

Ge-68 5,31E-09   7,54E-08       8,07E-08 

H-3 2,36E+10 1,57E+08 9,24E+12 6,58E+09 1,13E+07 2,62E+12 1,19E+13 

Hg-203           1,01E-43 1,01E-43 

I-125   2,68E-37   6,10E-38 1,32E-37 2,58E-32 2,58E-32 

In-113       3,70E+07     3,70E+07 

Ir-192     2,45E-29 1,31E-27   7,88E-16 7,88E-16 

K-40 3,70E+10   8,81E+10       1,25E+11 

Kr-85 1,11E+09   2,92E+10 7,48E+09   1,88E+10 5,66E+10 

Mn-54 3,46E-04 4,20E-03 1,15E+01 1,59E-01 1,08E-01 5,86E+00 1,76E+01 

Mo-93     1,84E+07     1,83E+07 3,67E+07 

Na-22 2,29E+05   6,39E+08 6,65E+04 2,05E+04 1,09E+06 6,41E+08 

Nd-144 9,96E+07         1,00E+08 2,00E+08 

Ni-59     1,80E+09   4,11E+07   1,84E+09 

Ni-63 1,59E+11   8,57E+12     3,45E+10 8,77E+12 
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 1. tvertne 2. tvertne 3. tvertne 4. tvertne 5. tvertne 6. tvertne KOPĀ, Bq 

Pb-210 3,82E+10   5,84E+11 1,38E+07 3,21E+07 6,09E+08 6,22E+11 

Pd-107     5,55E+09     1,82E+09 7,37E+09 

Pm-147 3,81E+06   5,14E+09 1,49E+08   1,77E+09 7,07E+09 

Po-210 5,21E-23   1,27E-12 1,12E-11   7,08E-07 7,08E-07 

Pu-238     5,62E+09 2,97E+10   2,20E+11 2,55E+11 

Pu-239 1,85E+11   1,59E+12 8,87E+10 1,85E+09 1,02E+12 2,89E+12 

Ra-226 8,55E+11 6,05E+09 7,71E+10 3,45E+04 3,65E+07 2,68E+11 1,21E+12 

Ru-103           2,37E+01 2,37E+01 

Ru-106 2,75E-04   4,90E+02 3,44E-01     4,90E+02 

S-35 1,40E-45   8,43E-29 1,57E-29 1,54E-27 7,62E-26 7,78E-26 

Sb-124   2,48E-42       5,73E-34 5,73E-34 

Sb-125 2,19E+06   1,16E+08     4,71E+05 1,19E+08 

Sc-46   6,03E-27 1,48E-32     2,46E-22 2,46E-22 

Se-75 2,26E-28 9,37E-17 2,23E-19 8,15E-16 1,69E-15 1,21E-14 1,47E-14 

Sm-151     1,88E+08       1,88E+08 

Sn-113 6,88E-30   8,77E-21 1,33E-19   5,00E-14 5,00E-14 

Sn-119m 2,86E-08   4,57E-03     2,55E-01 2,59E-01 

Sn-121m     2,55E+07       2,55E+07 

Sn-123     2,55E-17       2,55E-17 

Sr-85     1,29E-41     2,58E-43 1,32E-41 

Sr-90 1,17E+12   2,06E+12 4,18E+11   1,09E+12 4,74E+12 

Ta-182           1,06E-14 1,06E-14 

Tc-99     1,10E+09 8,98E+07   3,20E+08 1,51E+09 

Tc-99m             0,00E+00 

Te-125m           2,52E-44 2,52E-44 

Te-127m     8,48E-28     3,46E-28 1,19E-27 

Th-228       3,29E+00   6,64E+02 6,68E+02 

Th-230     1,67E+04       1,67E+04 

Th-232 4,24E+06 1,18E+08 9,39E+05     1,72E+08 2,95E+08 

Ti-44     2,03E+09     1,07E+08 2,14E+09 

Tl-204 1,37E+08   5,59E+08 2,76E+08   8,46E+09 9,43E+09 

Tm-170 2,60E-23   1,16E-15     5,62E-37 1,16E-15 

U-232 4,94E+10           4,94E+10 

U-233     3,50E+04 3,84E+04   8,72E+05 9,45E+05 

U-234     2,21E+03     2,15E+04 2,38E+04 

U-235 6,07E+05   3,57E+04     4,27E+03 6,47E+05 

U-238 8,22E+07 1,29E+08 2,17E+07 8,00E+06   2,70E+07 2,68E+08 

Y-88   9,71E-20 2,90E-22 5,72E-24   1,53E-15 1,53E-15 

Zn-65 2,42E-08 9,94E-06 4,14E-04 1,05E-04   4,05E-02 4,11E-02 

Zr-93 1,78E+07   1,41E+09     2,22E+07 1,45E+09 

KOPĀ, Bq 6,19E+12 8,49E+09 7,44E+13 2,56E+12 2,18E+09 2,09E+13 1,04E+14 
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Tabulā nav parādīti tie radionuklīdi, kuru radioaktivitāte saskaņā ar izejas datiem uz doto datumu ir 
vienlīdzīga ar 0, t.i. tie ir sabrukuši. 

 

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un 

reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem” nosaka darbības ar jonizējošā starojuma 

avotiem, kurām nav nepieciešama licence vai reģistrēšana, jo cilvēku rīcība šīs darbības nespēj 

ietekmēt vai potenciālā jonizējošā starojuma doza un apstarošanas kaitīgā iedarbība ir tik 

maza, ka no radiācijas drošības viedokļa to var neņemt vērā. Šo noteikumu pielikums Nr. 1 

definē jonizējošā starojuma robežkritērijus, kurus nepārsniedzot darbībām ar jonizējošā 

starojuma avotiem nav nepieciešama licence vai reģistrācija, t.i. nosaka radionuklīdu 

radioaktivitātes līmeni radioaktīvajos atkritumos, pie kuriem ir iespējama radioaktīvo 

atkritumu glabātavas slēgšana un valsts uzraudzības režīma pārtraukšana. 

Zemāk tabulās ir doti izvērtējuma rezultāti attiecībā uz radioaktīvo atkritumu tvertnēs Nr. 1 – 

6 esošo radionuklīdu aktivitāšu atbilstību kritērijiem pēc 300 gadiem. 

16. Tabula. Radionuklīdu saturs tvertnē Nr. 1. 

Izotops 

Radioaktivitāte 

uz 02.06.2016, 

Bq 

Pussabrukšanas 

periods, g 

Radioaktivitāte pēc 

300 g, Bq 

Ag-110m 1,91E-09 6,85E-01 2,54E-141 

Ba-133 3,94E+08 1,07E+01 1,54E+00 

C-14 4,43E+11 5,73E+03 4,28E+11 

Ca-45 5,65E-19 4,46E-01 1,42E-221 

Cd-109 7,29E-01 1,26E+00 2,64E-72 

Ce-144 2,67E-07 7,81E-01 5,38E-123 

Cl-36 1,01E+12 3,01E+05 1,01E+12 

Co-57 9,17E-08 7,44E-01 4,57E-129 

Co-60 6,26E+10 5,27E+00 4,62E-07 

Cs-134 2,43E+04 2,07E+00 4,54E-40 

Cs-137 2,15E+12 3,02E+01 2,18E+09 

Eu-152 1,49E+08 1,35E+01 3,17E+01 

Eu-154 2,31E+07 8,59E+00 7,13E-04 

Eu-155 2,44E+03 4,76E+00 2,63E-16 

Fe-55 2,17E+06 2,74E+00 2,20E-27 

Ge-68 5,31E-09 7,42E-01 1,17E-130 

H-3 2,36E+10 1,23E+01 1,12E+03 
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Izotops 

Radioaktivitāte 

uz 02.06.2016, 

Bq 

Pussabrukšanas 

periods, g 

Radioaktivitāte pēc 

300 g, Bq 

K-40 3,70E+10 1,25E+09 3,70E+10 

Kr-85 1,11E+09 1,08E+01 4,46E+00 

Mn-54 3,46E-04 8,58E-01 1,69E-109 

Na-22 2,29E+05 2,60E+00 4,22E-30 

Nd-144 9,96E+07 2,29E+15 9,96E+07 

Ni-63 1,59E+11 9,60E+01 1,83E+10 

Pb-210 3,82E+10 2,04E+01 1,43E+06 

Pm-147 3,81E+06 2,62E+00 1,44E-28 

Po-210 5,21E-23 3,79E-01 3,20E-261 

Pu-239 1,85E+11 2,41E+04 1,83E+11 

Ra-226 8,55E+11 1,60E+03 7,51E+11 

Ru-106 2,75E-04 1,02E+00 1,61E-92 

S-35 1,40E-45 2,41E-01 0,00E+00 

Sb-125 2,19E+06 2,76E+00 3,94E-27 

Se-75 2,26E-28 1,20E+02 3,99E-29 

Sn-113 6,88E-30 3,15E-01 0,00E+00 

Sn-119m 2,86E-08 8,03E-01 9,86E-121 

Sr-90 1,17E+12 2,88E+01 8,51E+08 

Th-232 4,24E+06 1,41E+10 4,24E+06 

Tl-204 1,37E+08 3,78E+00 1,76E-16 

Tm-170 2,60E-23 3,52E-01 1,24E-279 

U-232 4,94E+10 6,89E+01 2,42E+09 

U-235 6,07E+05 7,04E+08 6,07E+05 

U-238 8,22E+07 4,47E+09 8,22E+07 

Zn-65 2,42E-08 6,71E-01 6,96E-143 

Zr-93 1,78E+07 1,53E+06 1,78E+07 
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17. Tabula. Radionuklīdu saturs tvertnē Nr. 2. 

Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 02.06.2016, 
Bq 

Pussabrukšansa 
periods, g 

Radioaktivitāte 
pēc 300 g, Bq 

Ag-110m 2,23E-04 6,85E-01 2,96E-136 

Au-198 0,00E+00 8,60E-03 0,00E+00 

Ba-133 1,75E+06 1,07E+01 6,82E-03 

C-14 1,87E+09 5,73E+03 1,80E+09 

Ca-45 3,70E-09 4,46E-01 9,31E-212 

Cd-109 4,26E+01 1,26E+00 1,54E-70 

Co-60 3,04E+05 5,27E+00 2,24E-12 

Cs-137 1,64E+08 3,02E+01 1,66E+05 

H-3 1,57E+08 1,23E+01 7,46E+00 

I-125 2,68E-37 1,64E-01 0,00E+00 

Mn-54 4,20E-03 8,58E-01 2,05E-108 

Ra-226 6,05E+09 1,60E+03 5,32E+09 

Sb-124 2,48E-42 1,65E-01 0,00E+00 

Sc-46 6,03E-27 2,30E-01 0,00E+00 

Se-75 9,37E-17 3,28E-01 5,96E-292 

Th-232 1,18E+08 1,41E+10 1,18E+08 

U-238 1,29E+08 4,47E+09 1,29E+08 

V-48 0,00E+00 4,38E-02 0,00E+00 

Y-88 9,71E-20 2,92E-01 0,00E+00 

Zn-65 9,94E-06 6,68E-01 6,21E-141 

 

 

18. Tabula. Radionuklīdu saturs tvertnē Nr. 3. 

Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 02.06.2016, 
Bq 

Pussabrukšanas 
periods, g 

Radioaktivitāte 
pēc 300 g, Bq 

Ag-110m 4,84E-03 6,85E-01 6,41E-135 

Al-26 1,05E+12 7,17E+05 1,05E+12 

Am-241 1,04E+11 4,32E+02 6,44E+10 

Au-195 2,02E-11 5,10E-01 1,51E-188 

Au-198 0,00E+00 8,60E-03 0,00E+00 

Ba-133 1,61E+11 1,07E+01 6,29E+02 

Bi-207 5,61E+07 3,29E+01 1,01E+05 

Bi-210m 2,64E+08 3,04E+06 2,64E+08 

C-14 1,00E+12 5,73E+03 9,65E+11 

Ca-45 1,12E-10 4,46E-01 2,81E-213 

Cd-109 3,65E+04 1,26E+00 1,32E-67 

Cd-113m 4,85E+07 1,41E+01 1,91E+01 

Ce-139 1,14E-15 3,77E-01 3,75E-255 
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Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 02.06.2016, 
Bq 

Pussabrukšanas 
periods, g 

Radioaktivitāte 
pēc 300 g, Bq 

Ce-144 2,27E-02 7,81E-01 4,58E-118 

Cl-36 4,29E+12 3,01E+05 4,29E+12 

Co-57 2,32E-01 7,44E-01 1,16E-122 

Co-58 7,34E-41 1,94E-01 0,00E+00 

Co-60 3,18E+11 5,27E+00 2,35E-06 

Cs-134 2,26E+07 2,07E+00 4,21E-37 

Cs-137 4,52E+13 3,02E+01 4,58E+10 

Eu-152 3,37E+09 1,35E+01 7,19E+02 

Eu-154 1,56E+09 8,59E+00 4,82E-02 

Fe-55 1,68E+09 2,74E+00 1,69E-24 

Ge-68 7,54E-08 7,42E-01 1,66E-129 

H-3 9,24E+12 1,23E+01 4,38E+05 

Ir-192 2,45E-29 2,02E-01 0,00E+00 

K-40 8,81E+10 1,25E+09 8,81E+10 

Kr-85 2,92E+10 1,08E+01 1,17E+02 

Mn-54 1,15E+01 8,58E-01 5,59E-105 

Mo-93 1,84E+07 4,12E+03 1,75E+07 

Na-22 6,39E+08 2,60E+00 1,18E-26 

Ni-59 1,80E+09 7,60E+04 1,80E+09 

Ni-63 8,57E+12 9,60E+01 9,83E+11 

Pb-210 5,84E+11 2,04E+01 2,18E+07 

Pd-107 5,55E+09 6,50E+06 5,55E+09 

Pm-147 5,14E+09 2,62E+00 1,93E-25 

Po-210 1,27E-12 3,79E-01 7,82E-251 

Pu-238 5,62E+09 8,77E+01 5,24E+08 

Pu-239 1,59E+12 2,41E+04 1,58E+12 

Ra-226 7,71E+10 1,60E+03 6,77E+10 

Ru-106 4,90E+02 1,02E+00 2,87E-86 

S-35 8,43E-29 2,41E-01 0,00E+00 

Sb-125 1,16E+08 2,76E+00 2,09E-25 

Sc-46 1,48E-32 2,30E-01 0,00E+00 

Se-75 2,23E-19 1,20E+02 3,93E-20 

Sm-151 1,88E+08 8,88E+01 1,81E+07 

Sn-113 8,77E-21 3,15E-01 3,42E-307 

Sn-119m 4,57E-03 8,03E-01 1,58E-115 

Sn-121m 2,55E+07 4,39E+01 2,24E+05 

Sn-123 2,55E-17 3,54E-01 1,89E-272 

Sr-85 1,29E-41 1,75E-01 0,00E+00 

Sr-90 2,06E+12 2,88E+01 1,50E+09 

Tc-99 1,10E+09 2,11E+05 1,10E+09 

Te-127m 8,48E-28 2,99E-01 0,00E+00 
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Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 02.06.2016, 
Bq 

Pussabrukšanas 
periods, g 

Radioaktivitāte 
pēc 300 g, Bq 

Th-230 1,67E+04 7,54E+04 1,66E+04 

Th-232 9,39E+05 1,41E+10 9,39E+05 

Ti-44 2,03E+09 6,02E+01 6,43E+07 

Tl-204 5,59E+08 3,78E+00 7,18E-16 

Tm-170 1,16E-15 3,52E-01 5,54E-272 

U-233 3,50E+04 1,60E+05 3,49E+04 

U-234 2,21E+03 2,46E+05 2,21E+03 

U-235 3,57E+04 7,04E+08 3,57E+04 

U-238 2,17E+07 4,47E+09 2,17E+07 

 

 

 

19. Tabula. Radionuklīdu saturs tvertnē Nr. 4  

Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 02.06.2016, 
Bq 

Pussabrukšanas 
periods, g 

Radioaktivitāte 
pēc 300 g, Bq 

Ag-110m 3,44E-04 6,85E-01 4,57E-136 

Am-241 2,98E+10 4,32E+02 1,84E+10 

Ba-133 1,74E+07 1,07E+01 6,77E-02 

C-14 2,80E+11 5,73E+03 2,70E+11 

Ca-45 7,25E-10 4,46E-01 1,83E-212 

Cd-109 1,10E+03 1,26E+00 3,99E-69 

Ce-139 1,07E-15 3,77E-01 3,53E-255 

Cl-36 1,22E+08 3,01E+05 1,22E+08 

Co-57 1,66E-02 7,44E-01 8,28E-124 

Co-60 3,14E+10 5,27E+00 2,32E-07 

Cs-134 4,98E+04 2,07E+00 9,31E-40 

Cs-137 1,67E+12 3,02E+01 1,69E+09 

Fe-55 3,80E+07 2,74E+00 3,83E-26 

H-3 6,58E+09 1,23E+01 3,12E+02 

I-125 6,10E-38 1,65E-01 0,00E+00 

Ir-192 1,31E-27 2,02E-01 0,00E+00 

Kr-85 7,48E+09 1,08E+01 3,01E+01 

Mn-54 1,59E-01 8,58E-01 7,74E-107 

Na-22 6,65E+04 2,60E+00 1,23E-30 

Pb-210 1,38E+07 2,04E+01 5,15E+02 

Pm-147 1,49E+08 2,62E+00 5,62E-27 

Po-210 1,12E-11 3,79E-01 6,91E-250 

Pu-238 2,97E+10 8,77E+01 2,77E+09 

Pu-239 8,87E+10 2,41E+04 8,79E+10 
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Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 02.06.2016, 
Bq 

Pussabrukšanas 
periods, g 

Radioaktivitāte 
pēc 300 g, Bq 

Ra-226 3,45E+04 1,60E+03 3,03E+04 

Ru-106 3,44E-01 1,02E+00 2,01E-89 

S-35 1,57E-29 2,41E-01 0,00E+00 

Se-75 8,15E-16 1,20E+02 1,44E-16 

Sn-113 1,33E-19 3,15E-01 5,20E-306 

Sr-90 4,18E+11 2,88E+01 3,05E+08 

Tc-99 8,98E+07 2,11E+05 8,97E+07 

Th-228 3,29E+00 1,91E+00 1,88E-47 

Tl-204 2,76E+08 3,78E+00 3,54E-16 

U-233 3,84E+04 1,60E+05 3,83E+04 

U-238 8,00E+06 4,47E+09 8,00E+06 

Y-88 5,72E-24 2,92E-01 0,00E+00 

Zn-65 1,05E-04 6,68E-01 6,57E-140 

 

 

20. Tabula. Radionuklīdu saturs tvertnē Nr. 5. 

Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 02.06.2016, 
Bq 

Pussabrukšanas 
periods, g 

Radioaktivitāte 
pēc 300 g, Bq 

Ag-110m 7,46E-04 6,85E-01 9,90E-136 

C-14 1,23E+08 5,73E+03 1,19E+08 

Ca-45 1,41E-09 4,46E-01 3,55E-212 

Cl-36 4,11E+07 3,01E+05 4,11E+07 

Co-57 5,76E-03 7,44E-01 2,87E-124 

Co-60 2,04E+07 5,27E+00 1,50E-10 

Cs-134 1,40E+04 2,07E+00 2,61E-40 

Cs-137 2,29E+07 3,02E+01 2,32E+04 

Fe-55 8,22E+04 2,74E+00 8,30E-29 

H-3 1,13E+07 1,23E+01 5,37E-01 

I-125 1,32E-37 1,65E-01 0,00E+00 

Mn-54 1,08E-01 8,58E-01 5,26E-107 

Na-22 2,05E+04 2,60E+00 3,78E-31 

Ni-59 4,11E+07 7,60E+04 4,10E+07 

Pb-210 3,21E+07 2,04E+01 1,20E+03 

Pu-239 1,85E+09 2,41E+04 1,83E+09 

Ra-226 3,65E+07 1,60E+03 3,21E+07 

S-35 1,54E-27 2,41E-01 0,00E+00 

Se-75 1,69E-15 1,20E+02 2,97E-16 
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21. Tabula. Radionuklīdu saturs tvertnē Nr. 6. 

Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 02.06.2016, 
Bq 

Pussabrukšanas 
periods, g 

Radioaktivitāte 
pēc 300 g, Bq 

Ag-110m 2,89E-02 6,85E-01 3,8E-134 

Am-241 5,33E+11 4,32E+02 3,29E+11 

Ba-133 4,22E+08 1,07E+01 1,65E+00 

Bi-207 1,40E+08 3,29E+01 2,51E+05 

C-14 1,02E+11 5,73E+03 9,81E+10 

Ca-45 7,23E-08 4,46E-01 1,8E-210 

Cd-109 1,69E+05 1,26E+00 6,13E-67 

Ce-139 5,82E-11 3,77E-01 1,9E-250 

Ce-144 5,44E-08 7,81E-01 1,1E-123 

Cl-36 2,45E+10 3,01E+05 2,45E+10 

Cm-244 4,11E+05 1,82E+01 4,48E+00 

Co-57 5,47E+00 7,44E-01 2,7E-121 

Co-60 2,54E+11 5,27E+00 1,88E-06 

Cs-134 7,32E+05 2,07E+00 1,37E-38 

Cs-137 1,47E+13 3,02E+01 1,49E+10 

Eu-152 1,28E+10 1,35E+01 2,72E+03 

Fe-55 2,04E+08 2,74E+00 2,06E-25 

H-3 2,62E+12 1,23E+01 1,24E+05 

Hg-203 1,01E-43 1,28E-01 0,00E+00 

I-125 2,58E-32 1,64E-01 0,00E+00 

Ir-192 7,88E-16 2,02E-01 0,00E+00 

Kr-85 1,88E+10 1,08E+01 7,57E+01 

Mn-54 5,86E+00 8,58E-01 2,9E-105 

Mo-93 1,83E+07 4,12E+03 1,74E+07 

Na-22 1,09E+06 2,60E+00 2,01E-29 

Nd-144 1,00E+08 2,29E+15 1,00E+08 

Ni-63 3,45E+10 9,60E+01 3,95E+09 

Pb-210 6,09E+08 2,04E+01 2,28E+04 

Pd-107 1,82E+09 6,50E+06 1,82E+09 

Pm-147 1,77E+09 2,62E+00 6,68E-26 

Po-210 7,08E-07 3,79E-01 4,3E-245 

Pu-238 2,20E+11 8,77E+01 2,06E+10 

Pu-239 1,02E+12 2,41E+04 1,01E+12 

Ra-226 2,68E+11 1,60E+03 2,36E+11 

Ru-106 2,37E+01 1,02E+00 1,39E-87 

S-35 7,62E-26 2,41E-01 0,00E+00 

Sb-124 5,73E-34 1,65E-01 0,00E+00 

Sb-125 4,71E+05 2,76E+00 8,48E-28 

Sc-46 2,46E-22 2,30E-01 0,00E+00 
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Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 02.06.2016, 
Bq 

Pussabrukšanas 
periods, g 

Radioaktivitāte 
pēc 300 g, Bq 

Se-75 1,21E-14 1,20E+02 2,14E-15 

Sn-113 5,00E-14 3,15E-01 2E-300 

Sn-119m 2,55E-01 8,03E-01 8,8E-114 

Sr-85 2,58E-43 1,75E-01 0,00E+00 

Sr-90 1,09E+12 2,88E+01 7,98E+08 

Ta-182 1,06E-14 3,14E-01 9,2E-303 

Tc-99 3,20E+08 2,11E+05 3,2E+08 

Te-125m 2,52E-44 1,57E-01 0,00E+00 

Te-127m 3,46E-28 2,99E-01 0,00E+00 

Th-228 6,64E+02 1,91E+00 3,8E-45 

Th-232 1,72E+08 1,41E+10 1,72E+08 

Ti-44 1,07E+08 6,02E+01 3,38E+06 

Tl-204 8,46E+09 3,78E+00 1,09E-14 

Tm-170 5,62E-37 3,52E-01 2,7E-293 

U-233 8,72E+05 1,60E+05 8,71E+05 

U-234 2,15E+04 2,46E+05 2,15E+04 

U-235 4,27E+03 7,04E+08 4,27E+03 

U-238 2,70E+07 4,47E+09 2,70E+07 

Y-88 1,53E-15 2,92E-01 0,00E+00 

Zn-65 4,05E-02 6,68E-01 2,5E-137 

Zr-93 2,22E+07 1,53E+06 2,22E+07 

 

 

4.2. Radionuklīdu saturs 7. tvertnē un pagaidu glabātavā 
 

Radioaktīvo atkritumu tvertnē Nr. 7 nodalījumos Nr. 1 un Nr. 9 atrodas iecementēti 

radioaktīvie atkritumi, kurus ir paredzēts apglabāt. Tvertnes nodalījumos Nr. 3. un Nr. 4 

atrodas izvietoti radioaktīvie atkritumi, kurus ir paredzēts pārvietot uz jaunbūvējamo 

ilgtermiņa glabātavu. Esošajā ilgtermiņa glabātavā atrodas ildzīvojošie radionuklīdi, no kuriem 

daļu ir paredzēts pārvieoto uz jaunbūvējamo ilgtermiņa glavātavu, bet daļu atstāt esošajā, lai 

pēc izturēšanas laika veiktu tālākās apsaimniekošanas darbības.  

 

22. Tabula. Radionuklīdu kopējais saturs tvertnē Nr. 7. 

Izotops 

Radioaktivit
āte uz 
02.06.2016, 
Bq 

Pussabrukšanas 
periods, g 

Radioaktivitāte 
pēc 300 g, Bq 

Ag-108m 6,30E+04 4,18E+02 3,83E+04 

Ag-110m 3,21E+02 6,85E-01 4,26E-130 

Al-26 7,22E+05 7,17E+05 7,22E+05 
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Izotops 

Radioaktivit
āte uz 
02.06.2016, 
Bq 

Pussabrukšanas 
periods, g 

Radioaktivitāte 
pēc 300 g, Bq 

Am-241 3,38E+12 4,32E+02 2,09E+12 

Ba-133 5,65E+06 1,07E+01 2,21E-02 

Bi-207 7,54E+04 3,29E+01 1,36E+02 

C-14 2,71E+10 5,73E+03 2,62E+10 

Cd-109 1,42E+07 1,26E+00 5,15E-65 

Ce-139 8,36E-06 3,77E-01 2,75E-245 

Ce-144 3,05E-02 7,81E-01 6,15E-118 

Cf-252 2,20E+04 2,65E+00 1,58E-30 

Cm-244 6,93E+08 1,81E+01 7,19E+03 

Co-56 4,14E-15 2,12E-01 0,00E+00 

Co-57 1,20E+04 7,44E-01 5,96E-118 

Co-60 1,32E+14 5,27E+00 9,73E-04 

Cs-134 1,29E+01 2,07E+00 2,40E-43 

Cs-137 2,79E+13 3,02E+01 2,83E+10 

Eu-152 1,34E+11 1,35E+01 2,86E+04 

Eu-154 2,28E+09 8,59E+00 7,06E-02 

Fe-55 2,61E+10 2,74E+00 2,64E-23 

Gd-153 3,49E+03 6,62E-01 1,28E-133 

H-3 2,96E+13 1,23E+01 1,40E+06 

Hg-203 2,52E-28 1,28E-01 0,00E+00 

Ir-192 9,67E-15 2,02E-01 0,00E+00 

Kr-85 2,30E+12 1,08E+01 9,23E+03 

Mn-54 1,69E+01 8,58E-01 8,23E-105 

Na-22 6,63E+03 2,60E+00 1,22E-31 

Ni-63 6,57E+09 9,60E+01 7,53E+08 

Np-237 1,10E+05 2,10E+06 1,10E+05 

Pb-210 1,01E+07 2,04E+01 3,78E+02 

Pm-147 2,55E+10 2,62E+00 9,61E-25 

Pu-238 5,66E+12 8,77E+01 5,29E+11 

Pu-239 2,65E+12 2,41E+04 2,63E+12 

Ra-226 3,83E+09 1,60E+03 3,36E+09 

Rh-102 4,82E+03 5,67E-01 2,77E-156 

Ru-106 5,34E+06 1,02E+00 3,13E-82 

Sb-124 4,60E-21 1,65E-01 0,00E+00 

Se-75 1,31E-09 1,20E+02 2,30E-10 

Sm-145 7,54E+07 9,32E-01 8,47E-90 

Sn-113 5,24E-08 3,15E-01 2,05E-294 

Sn-119m 1,06E+03 8,03E-01 3,65E-110 

Sr-89 2,79E-31 1,38E-01 0,00E+00 

Sr-90 2,24E+13 2,88E+01 1,63E+10 

Ta-182 1,20E-08 3,14E-01 1,04E-296 
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Izotops 

Radioaktivit
āte uz 
02.06.2016, 
Bq 

Pussabrukšanas 
periods, g 

Radioaktivitāte 
pēc 300 g, Bq 

Tc-99 1,60E+08 2,11E+05 1,60E+08 

Th-228 7,32E+03 1,91E+00 4,18E-44 

Th-232 7,60E+08 1,41E+10 7,60E+08 

Ti-44 1,68E+05 6,02E+01 5,31E+03 

Tl-204 4,70E+10 3,78E+00 6,04E-14 

U-233 1,48E+05 1,60E+05 1,48E+05 

U-234 7,30E+01 2,46E+05 7,29E+01 

U-235 1,13E+05 7,04E+08 1,13E+05 

U-238 6,11E+10 4,47E+09 6,11E+10 

Y-88 4,65E-09 2,92E-01 0,00E+00 

Zn-65 1,67E+06 6,68E-01 1,04E-129 

 

23. tabula. 7. tvertnes 1. nodalījuma radionuklīdu sastāvs (iecementēti) . 

Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 17.10.2016, 
Bq 

Ag-110m 2,02E-02 

Am-241 3,20E+12 

Ba-133 6,27E+06 

Bi-207 7,55E+04 

C-14 7,41E+07 

Cd-109 1,22E+07 

Cm-244 3,45E+06 

Co-57 7,94E+03 

Co-60 7,19E+11 

Cs-137 1,08E+13 

Eu-152 1,33E+11 

Eu-154 1,74E+08 

Fe-55 2,51E+10 

Gd-153 1,76E+03 

H-3 2,08E+13 

Kr-85 1,14E+10 

Mn-54 2,67E-01 

Ni-63 4,70E+09 

Np-237 1,10E+05 

Pm-147 3,05E+09 

Pu-238 9,02E+08 

Pu-239 2,78E+09 

Ra-226 1,21E+09 

Ru-106 7,86E+01 

Sm-145 7,80E+07 
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Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 17.10.2016, 
Bq 

Sn-119m 1,10E+03 

Sr-90 2,23E+13 

Tc-99 1,38E+08 

Th-228 2,60E+01 

Th-232 2,64E+07 

Ti-44 1,68E+05 

Tl-204 2,71E+10 

U-233 1,00E+05 

Zn-65 2,47E+00 

Kopā 5,81E+13 

 

 

24. tabula. 7. tvertnes 9. nodalījuma radionuklīdu sastāvs (iecementēti) . 

Izotops 
Radioaktivitāte uz 
17.10.2016, Bq 

Ag-108 0,00E+00 

Ag-108m 6,31E+04 

Ag-110m 3,37E+02 

Al-26 7,22E+05 

Am-241 1,76E+11 

Ba-133 5,73E+05 

C-14 1,97E+10 

Cd-109 2,38E+06 

Ce-139 8,88E-06 

Ce-144 3,19E-02 

Co-56 4,83E-15 

Co-57 3,99E+03 

Co-60 3,80E+13 

Cs-137 1,69E+13 

Eu-152 1,34E+09 

Eu-154 2,12E+09 

Fe-55 3,80E+08 

Gd-153 1,92E+03 

H-3 8,79E+12 

Hg-203 3,30E-28 

Ir-192 1,12E-14 

Kr-85 2,27E+12 

Mn-54 1,49E+01 

Na-22 4,91E+03 

Ni-63 1,37E+09 



58 
 

Izotops 
Radioaktivitāte uz 
17.10.2016, Bq 

Pb-210 1,01E+07 

Pm-147 1,15E+10 

Pu-239 6,00E+07 

Ra-226 2,16E+09 

Rh-102 4,87E+03 

Ru-106 5,52E+06 

Sm-145 1,76E+05 

Sn-113 5,73E-08 

Sr-90 4,62E+10 

Ta-182 1,30E-08 

Tc-99 2,20E+07 

Th-228 7,37E+03 

Th-232 1,93E+07 

Tl-204 1,95E+10 

U-238 4,70E+02 

Y-88 5,11E-09 

Zn-65 1,75E+06 

Kopā 6,63E+13 

 

25. tabula. No 7. tvertnes 3. nodalījuma uz jaunbūvējamo ilgtermiņa glabātavu pārvietojamie 

radioaktīvie atkritumi. 

Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 17.10.2016, 
Bq 

Am-241 5,04E+09 

C-14 1,49E+05 

Cf-252 2,23E+04 

Cm-244 6,91E+08 

Co-60 9,40E+13 

Cs-137 2,55E+10 

Fe-55 7,87E+08 

H-3 6,88E+04 

Kr-85 1,20E+10 

Ni-63 5,01E+08 

Pm-147 1,12E+10 

Pu-238 5,66E+12 

Pu-239 2,65E+12 

Ra-226 2,72E+08 

Sr-90 5,17E+08 

Th-232 1,99E+07 

Tl-204 8,38E+08 
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Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 17.10.2016, 
Bq 

U-233 1,00E+04 

U-234 7,30E+01 

U-235 1,13E+05 

U-238 6,11E+10 

Kopā 1,02E+14 

 

 

26. tabula. No 7. tvertnes 4. nodalījuma uz jaunbūvējamo ilgtermiņa glabātavu pārvietojamie 

radioaktīvie atkritumi. 

Izotops 
Radioaktivitāte uz 
17.10.2016, Bq 

Ag-
110m 2,31E-02 

Am-241 2,95E+09 

Ba-133 1,25E+05 

C-14 7,37E+09 

Cd-109 1,07E+02 

Ce-139 2,73E-07 

Co-56 3,88E-17 

Co-57 6,00E+02 

Co-60 8,86E+08 

Cs-134 1,31E+01 

Cs-137 1,33E+11 

Eu-152 2,03E+05 

Fe-55 1,55E+08 

H-3 1,55E+10 

Ir-192 9,66E-17 

Kr-85 8,88E+09 

Mn-54 2,47E+00 

Na-22 1,81E+03 

Pm-147 1,11E+08 

Pu-238 8,97E+05 

Pu-239 9,46E+07 

Ra-226 1,84E+08 

Sb-124 5,66E-21 

Se-75 1,45E-09 

Sm-145 3,23E+04 

Sn-113 1,17E-09 

Sr-89 3,57E-31 

Sr-90 3,51E+10 



60 
 

Izotops 
Radioaktivitāte uz 
17.10.2016, Bq 

Ta-182 3,50E-10 

Th-228 5,35E+01 

Th-232 6,94E+08 

Tl-204 5,29E+07 

U-233 3,80E+04 

Y-88 1,14E-10 

Zn-65 6,41E-02 

Kopā 2,05E+11 

 

 

27. tabula. No 7. tvertnes radionuklīdu saturs pēc uz jaunbūvējamo ilgtermiņa glabātavu 

pārvietojamo radioaktīvie atkritumu pārvietošanas. 

Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 17.10.2016, 
Bq 

Ag-108 0,00E+00 

Ag-108m 6,30E+04 

Ag-110m 3,21E+02 

Al-26 7,22E+05 

Am-241 3,37E+12 

Ba-133 5,53E+06 

Bi-207 7,54E+04 

C-14 1,98E+10 

Cd-109 1,42E+07 

Ce-139 8,30E-06 

Ce-144 3,05E-02 

Cf-252 4,36E+03 

Cm-244 2,31E+07 

Co-56 4,14E-15 

Co-57 1,17E+04 

Co-60 4,73E+13 

Cs-134 2,88E+00 

Cs-137 2,78E+13 

Eu-152 1,34E+11 

Eu-154 2,28E+09 

Fe-55 2,53E+10 

Gd-153 3,49E+03 

H-3 2,96E+13 

Hg-203 2,52E-28 

I-131 0,00E+00 

Ir-192 9,66E-15 
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Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 17.10.2016, 
Bq 

Kr-85 2,28E+12 

Mn-54 1,56E+01 

Mo-99 0,00E+00 

Na-22 5,17E+03 

Ni-63 6,07E+09 

Np-237 1,10E+05 

Pb-210 1,01E+07 

Pm-147 1,64E+10 

Pu-238 3,46E+10 

Pu-239 2,58E+09 

Ra-226 3,37E+09 

Rh-102 4,82E+03 

Ru-106 5,34E+06 

Sb-124 4,41E-21 

Se-75 1,04E-09 

Sm-145 7,53E+07 

Sn-113 5,22E-08 

Sn-119m 1,06E+03 

Sr-89 2,72E-31 

Sr-90 2,23E+13 

Ta-182 1,19E-08 

Tc-99 1,60E+08 

Th-228 7,28E+03 

Th-232 4,58E+07 

Ti-44 1,68E+05 

Tl-204 4,63E+10 

U-233 1,00E+05 

U-234 1,56E-04 

U-235 0,00E+00 

U-238 4,70E+02 

Y-88 4,63E-09 

Zn-65 1,67E+06 

Kopā 1,33E+14 

 

28. tabula. Esošās ilgtermiņa glabātavas radionuklīdu sastāvs  uz 2016. gada 17.oktobri. 

Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 17.10.2016, 
Bq 

Am-241 1,67E+09 

Ba-133 6,94E+05 

C-14 4,77E+08 
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Izotops 
Radioaktivitāte 
uz 17.10.2016, 
Bq 

Cf-252 4,21E+03 

Cf-252 1,74E+05 

Co-57 5,92E+05 

Cs-137 1,87E+05 

Cs-137 8,70E+09 

Fe-55 1,78E+04 

H-3 5,44E+09 

I-125 1,69E+05 

Ni-63 8,39E+08 

PU-238 4,66E+05 

Pu-239 4,22E+10 

Pu-239 1,10E+08 

Pu-239 1,10E+10 

Pu-239 1,78E+10 

Pu-239 4,62E+10 

Ra-226 3,51E+06 

Ra-226 4,37E+06 

Ra-226 1,62E+05 

Sr-90 1,54E+05 

Sr-90 2,95E+04 

Th-232 2,06E+06 

U-233 2,35E+04 

U-235 6,14E+02 

U-238 2,66E+04 

Kopā 1,34E+11 

 

29. tabula. No esošās ilgtermiņa glābātavas uz jaunbūvējamo pārvietojamie radioaktīvie 

atkritumi 

Izotops 
Radioaktivitāte uz 
17.10.2016, Bq 

Am-241 1,67E+09 

Cs-137 8,54E+09 

Ni-63 8,35E+08 

Pu-238 4,63E+05 

Pu-239 1,17E+11 

Ra-226 4,53E+06 

Th-232 2,06E+06 

U-233 2,35E+04 

U-235 6,14E+02 

U-238 2,66E+04 
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30. tabula. Esošās ilgtermiņa glabātavas radionuklīdu saturs pēc ilgdzīvojošo radionuklīdu 

pārvietošanas uz jaunbūvējamo ilgtermiņa glabātavu. 

Izotops 
Radioaktivitāte uz 
17.10.2016, Bq 

Ba-133 1,21E+06 

Cd-109 2,96E+03 

Ce-139 2,66E+00 

Cf-252 1,76E+05 

Co-57 5,66E+05 

Co-60 2,82E+03 

Fe-55 1,76E+04 

H-3 5,19E+02 

Hg-203 1,36E-04 

Kr-85 6,67E+09 

Sn-113 3,35E+00 

Sr-85 2,43E-02 

Sr-90 1,61E+05 

Y-88 3,98E+00 

Kopā  6,67E+09 

 

 

Salaspils kodolreaktora demontāžas procesā radušos radioaktīvos atkritumus ir paredzēts 

apglabāt esošajā tvertnē Nr. 7 un jaunbūvējamajā tvertnē Nr. 8. Attiecīgi 31. tabulā ir doti dati 

par tvertnē Nr.7 apglabājamo atkritumu radionuklīdu sastāvu pēc Salaspils kodolreaktora 

demontāžas rezultātā radušos atkritumu apglabāšanas. 

31. tabula. 7. tvertnes radionuklīdu kopējais sastāvs pēc ilgdzīvojošo radionuklīdu pārvietošanas 

uz ilgtermiņa glabātavu un Salaspils kodolreaktora nojaukšanas radioaktīvo atkritumu 

apglabāšanas. 

Izotops 
Radioaktivitāte uz 
17.10.2016, Bq 

Ag-108m 6,31E+04 

Ag-110m 3,37E+02 

Al-26 7,22E+05 

Am-241 3,37E+12 

Ba-133 6,84E+06 

Be-10 8,10E+09 

C-14 2,88E+10 

Cd-109 1,46E+07 

Ce-139 8,88E-06 

Ce-144 3,19E-02 
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Izotops 
Radioaktivitāte uz 
17.10.2016, Bq 

Cm-244 3,45E+06 

Co-56 4,83E-15 

Co-57 1,19E+04 

Co-60 1,75E+14 

Cs-134 1,57E+05 

Cs-137 2,78E+13 

Eu-152 9,17E+11 

Eu-154 2,29E+09 

Eu-155 7,83E+11 

Fe-55 7,77E+12 

Gd-153 3,67E+03 

H-3 3,46E+14 

Hg-203 3,30E-28 

Ir-192 1,12E-14 

Kr-85 2,29E+12 

Mn-54 4,12E+11 

Na-22 4,91E+03 

Ni-63 4,18E+11 

Np-237 1,10E+05 

Pb-210 1,01E+07 

Pm-147 1,46E+10 

Pu-238 9,02E+08 

Pu-239 2,84E+09 

Ra-226 3,37E+09 

Rh-102 4,87E+03 

Ru-106 5,52E+06 

Sm-145 7,81E+07 

Sn-113 5,73E-08 

Sn-119m 1,10E+03 

Sr-90 2,24E+13 

Ta-182 1,30E-08 

Tc-99 1,60E+08 

Th-228 7,39E+03 

Th-232 4,58E+07 

Tl-204 6,82E+10 

U-233 1,00E+05 

U-238 4,70E+02 

Y-88 5,11E-09 

Zn-65 1,07E+12 

Kopā  1,24E+14 
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4.3. Paredzētās darbības raksturojums 
 

Paredzētā darbība izriet no ar Ministru kabineta 2003. gada 26. jūnija rīkojumu Nr. 414  [14] 

apstiprinātās Radioaktīvo atkritumu glabāšanas koncepcijas, kuras mērķis ir veicināt videi un 

iedzīvotājiem draudzīgas radioaktīvo atkritumu glabāšanas sistēmas, kura ietver radioaktīvo 

atkritumu īstermiņa glabāšanu, ilgtermiņa glabāšanu un pastāvīgu glabāšanu bez mērķa tos 

pārvietot ārpus radioaktīvo atkritumu glabātavas, attīstību valstī un kas paredz: 

- radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” uzbūvēt divas radioaktīvo atkritumu 

tvertnes ar tilpumu 1200 m3 katra; 

- izveidot papildus barjerslāņus virs jau piepildītajām un slēgtajām radioaktīvo at-

kritumu tvertnēm, lai uzlabotu radioaktīvo atkritumu tvertņu ilgtermiņa drošību 

radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” un samazinātu apdraudējumu 

iedzīvotājiem. 

Jaunbūvējamās radioaktīvo atkritumu tvertnes ir kompleksas inženiertehniskas būves, kuru 

galvenais uzdevums ir ilgtermiņā nodrošināt potenciālā radioaktīvā piesārņojuma 

neizplatīšanos vidē gan tvertnes ekspluatācijas laikā, gan pēc tās slēgšanas un tai sekojošajam 

valsts uzraudzības periodā, kā arī pēc šī perioda beigām. Tvertne eksplutācijas periodā sastāv 

no diviem galvenajiem būves infrastruktūras elementiem: pašas radioaktīvo atkritumu 

tvertnes un to nosedzošās būves, kuras uzdevums ir nodrošināt tvertnes ekspluatācijās laikā 

nepieciešamās funkcijas, tādas kā tvertnes fizisko aizsardzību, aizsardzību pret nokrišņiem, 

radioaktīvo atkritumu paku loģistikas funkcijas, monitoringa funkcijas.  

Radioaktīvo atkritumu tvertnes kā radioaktīvo atkritumu apglabāšanas infrastruktūras objekta 

būtiskākais elements ir daudzkomponentu tvertnes konstrukcija, kuras galvenais uzdevums ir 

nepieļaut potenciālā radioaktīvā piesārņojuma noplūdi gruntī un pazemes ūdeņos.  

Pēc tvertnes ekspluatācijas perioda beigām, tvertni ir paredzēts slēgt, nojaucot virs tās esošo 

būvi un izveidojot daudzslāņu hidroizolācijas pārsegumu (slēgšanas pārsegums), kas ir  

kompleksa inženiertehniska būve, kuras galvenais uzdevums ir novērst nokrišņu ūdeņu 

infiltrāciju apglabātajos radioaktīvajos atkritumos, kā arī nodrošināt no tvertnes novadīto 

nokrišņu ūdeņu kvalitātes monitoringu.  

Daudzkomponentu tvertnes konstrukcijas shēma, kas piedāvāta ietekmes uz vidi novērtējumā 

[16] ir dota 9. attēlā.  
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9. attēls. Radioaktīvo atkritumu tvertnes pamata shēma. 

Daudzslāņu hidroizolācijas pārseguma vispārīgo konstrukciju nosaka Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 129 99. punkts. Noteikumi nosaka, ka daudzslāņu hidroizolācijas segumam 

jānodrošina, lai atmosfēras nokrišņu daudzums, kas sasniedz radioaktīvo atkritumu tvertni, 

nepārsniedz 1,5 litrus uz 1 m2 gadā un būtu iespējama minimāla cilvēku iejaukšanās, pēc 

radioaktīvo atkritumu tvertnes slēgšanas. Noteikumi nosaka arī vispārējo pārseguma 

konstrukciju: 

- virs radioaktīvo atkritumu tvertnes izveido vismaz 1 m biezu monolīta dzelzsbetona 

slāni ar slīpumu uz radioaktīvo atkritumu tvertnes malām, lai nepieļautu ūdens 

uzkrāšanos virs radioaktīvo atkritumu tvertnes; 

- virs dzelzsbetona slāņa izveido daudzslāņainu hidroizolācijas pārklājumu; 

- lai nepieļautu hidroizolācijas pārklājuma bojājumus, virs tā uzber vismaz 1 m biezu 

grants slāni; 

- virs grants slāņa papildus izveido 50 cm biezu māla aizsargslāni; 

- virs māla slāņa izveido vismaz 1 m biezu akmens šķembu slāni, lai aizsargātu 

radioaktīvo atkritumu tvertni pret cilvēku iejaukšanos; 

- pēdējo izveido 2 m biezu augsnes kārtu. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā [16] tiek piedāvāts komplekss risinājums slēgšanas 

pārseguma izveidei. 

Attiecīgi iespējamā slēgšanas seguma shēma ir parādīta 10. attēlā.  
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10. attēls. Radioaktīvo atkritumu tvertnes slēgšanas pārseguma shēma. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma piedāvātie inženiertehniskie risinājumi ir vērtējami kā vispusīgi 

un konservatīvi, lai ilgtermiņā nodrošinātu radioaktīvo atkritumu glabātavas minimālu ietekmi 

uz vidi un iedzīvotājiem. Gan radioaktīvo atkritumu tvertņu pamata konstrukcijās, gan 

slēgšanās pārseguma konstrukcijās ir paredzēts izmantot materiālus, kas raksturojas ar zemu 

ūdens caurlaidību. Ir paredzams, ka nokrišņu ūdeņu infiltrācija, izmantojot slēgšanas 

pārseguma konstrukcijā piedāvāto shēmu, būs mazāka par Minstru kabineta noteikumu Nr. 

129  99. punktā noteikto maksimāli pieļaujamo nokrišņu daudzumu, kas sasniedz radioaktīvos 

atkritumus. 

Būvniecības tehniskā projekta izstrādes laikā ir nepieciešams precizēt gan radioaktīvo 

atkritumu tvertņu pamatu, gan slēgšanas pārseguma konstrukciju, izvērtēt alternatīvu 

materiālu pielietošanu, piemēram, presēta māla slāņa izbūves vietā tvertnes slēgšanas 

pārsegumā, apsvērt iespēju izmantot sintētiskos ģeomateriālus, tādus kā bentonīta klājumus, 

ņemot vērā to, ka bentonīts raksturojas ar spēj uzbriest un samazināt ūdens caurlaidības 

spēju, nonākot kontaktā ar ūdeni, kas varētu nodrošināt labāku aizsardzību pret ūdens 

infiltrāciju. Augsta blīvuma polietilēma ģeomembrānas pielietojums gan tvertņu pamata, gan 

slēgšanas pārseguma izveidei ir adekvāts, jo šis materiāls ir praktiski ūdens necaurlaidīgs. 

Ilgtermiņā ir paredzama nenozīmīga un ļoti lēna ūdens difūzija šajā materiālā. Lai augsta 

blīvuma polietilēna ģeomembrāna saglabātu savas hidroizolējošās īpašības, ir būtiski veikt 

tehnoloģiski pareizu tās ieklāšanu un tās slokšņu sametināšanu, un nodrošināt to pret 

iespējamiem mehāniskiem bojājumiem gan tvertnes būvniecības, gan ekspluatācijas laikā. Šim 

nolūkam ir paredzēti slāņi, kas būs kontaktā ar šo materiālu. Gan tvertņu konstrukcijā, gan 

daudzslāņu hidroizolācijas pārseguma risinājumi attiecībā uz daudzslāņu komponentu 
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apjomiem un pielietojamo materiālu specifikāciju ir detalizējami tvertņu daudzslāņu 

konstrukcijas un daudzslāņu hidroizolācijas pārsegumu būvniecības tehniskā projekta 

izstrādes laikā. 

 

4.4. Nākotnē glabājamo un ilgstoši glabājamo radioaktīvo atkritumu 
apraksts 

 

Radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” darbību nākotnē noteiks galvenokārt tas, ka ir 

paredzēts veikt Salaspils kodolreaktora demontāžas darbus, kas paredzēti saskaņā ar Ministru 

kabineta 2004. gada 30. novembra rīkojumu Nr.958 “Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas 

un demontāžas koncepciju” [15], kas cita starpā nosaka  atbalstīt Salaspils kodolreaktora 

likvidēšanas un demontāžas koncepcijas kopsavilkumā ietvertos risinājuma variantus 1.3. II 

nodaļā minētā trešā pasākuma “Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas darbi” 

risinājuma 2.variantu. Koncepcijā minētā trešā pasākuma “Salaspils kodolreaktora 

likvidēšanas un demontāžas darbi” risinājuma 2.variants paredz likvidēt kodolreaktoru nepilnā 

apjomā līdz 2010.gadam: izvedot radioaktīvos atkritumus no kodolreaktora teritorijas, 

pielāgojot kodolreaktora sistēmas un infrastruktūru citu jonizējošā starojuma tehnoloģiju 

(ciklotrons, jonizējošā starojuma avoti, u.c.) darbības nodrošināšanai, un pēc tam nodrošināt 

valsts uzraudzības 60 gadu ilgu periodu. 

Saskaņā ar radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” ietekmes uz videi novērtējuma 

noslēguma ziņojumu [16] visus demontāžas procesā radušos zemas un vidējas radioaktivitātes 

atkritumus, izņemot īsi dzīvojošos radionuklīdus, nosūtīs pastāvīgai apglabāšanai radioaktīvo 

atkritumu glabātavā “Radons” (skat. 32. un 33. tabulas,). 

Salaspils kodolreaktora demontāžas rezultātā radīsies aptuveni 1000 A-172 tipa atkritumu 

pakas. Pašreiz izmantojamajā radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” tvertnē Nr. 7 var 

papildus ievietot ne vairāk kā 576 pakas, kas ir aptuveni puse no demontāžas procesa 

radioaktīvajiem atkritumiem. Pārējie radioaktīvie atkritumi tiks likti vienā no jaunajām 

tvertnēm. Tādejādi turpmākajos aprēķinos tiek vērtēta tvertņu 1 – 8 drošības aspekti, un tā kā 

tvertne Nr. 9 tiks izmantota tautsaimniecībā turpmāk radušos radioaktīvo atkritumu 

apglabāšanai, bet ne to daudzums, ne radionuklīdu sastāvs un aktivitāte nav zināma, tad šīs 

tvertnes ietekme šajā drošības novērtējumā netiek apskatīta. Ņemot vērā atkritumu 

daudzumu, kas pašlaik tiek saņemts no uzņēmumiem un iestādēm, var prognozēt, ka tvertnes 

Nr. 9 kapacitāte būs pietiekoša ilgtermiņā, jo laika periodā pēc pēc ietekmes uz vidi 

novērtējuma veikšanas gada laikā glabātavā tika apglabāti apēram 15 – 20 m3 radioaktīvo 

atkritumu [16]. Laika posmā no 2012. līdz 2015. gadam  ņemot vērā rūpniecības attīsītbas 

tendences, pieņemto atkritumu daudzums ir samazinājies no 15 m3 2012. gadā līdz  apmēram 

1 m3 2015. gadā. Tendence skaidrojama, piemēram, ar melnās metalurģijas uzņēmuma 

“Liepājas metalurgs” darbības apturēšanu. Situācijā, ja šī uzņēmuma darbība tika atjaunota, ir 

paredzams, ka glabātvāvē pieņemto radioaktīvo atkritumu apjoms var atgriezties 10 – 15 m3 

gadā līmenī. 
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32. tabula Paredzamais cieto radioaktīvo atkritumu apjoms pēc to īpatnējās aktivitātes 

Iedalījums 

Īpatnējās 

radioaktivitātes (A) 

iedalījuma kritēriji 

Paredzamā masa, t 

Procentuālais 

apjoms no 

kopapjoma (%) 

Vidēja 

radioaktivitāte 

1010 

Bq/m3<A<1014 

Bq/m3 

160 10,4 

Zema radioaktivitāte A<1010 Bq/m3 270 17,4 

Radioaktīvi 

piesārņots 

A<4.0 Bq/cm2 870 56,1 

Ne- radioaktīvs Aα<0.04 Bq/cm2 

Aβ<0.4 Bq/cm2 

250 16,1 

Kopā  1550 100 

 

33. Tabula Paredzamais cieto radioaktīvo atkritumu apjoms pēc materiāla veida 

Materiāls Radioaktīvais, t Kopējais, t Procentuālais 

apjoms no 

kopapjoma (%) 

Nerūsējošs tērauds 10 40 2,6 

Alumīnijs 10 10 0,7 

Dzelzsbetons 1225 1350 87,0 

Svins 0 20 1,3 

Parafīns 50 50 3,2 

Jauktie materiāli, 

grafīts  

5 80 5,2 

Kopā 1300 1550 100 
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34. tabula Galveno ilgdzīvojošo radionuklīdu (T½>30 dienas) radioaktivitāte cietajos materiālos, 

kas atbrīvosies demontāžas procesā. 

 

Radionuklīds 
Īpatnējā radioaktivitāte materiālā, Bq/g 

Tērauds Betons Alumīnijs Grafīts 

60Co 4,1E+08 2,0 E+07 4,7E+07 1,0E+03 

65Zn 3,0E+07 4,0E+05 1,5E+06 - 

152Eu 1,0 E+04 10 10 1000 

54Mn 1,2E+06 1,0E+03 4,0E+ 03 - 

137Cs 

1,0E+02 

(virsmas 

piesārņojums) 

1,0E+01 - - 

90 Sr 2,0E+02 1,0E+01 - - 

 

Ir paredzēts, ka radioaktīvi piesārņoto kodolreaktora baseina ūdeni izmantos cieto radioaktīvo 

atkritumu cementēšanai, tādēļ betona radioaktīvo atkritumu paku radioaktivitāte nedaudz 

palielināsies. Nozīmīgākais izotops pēc radioaktivitātes līmeņa ir tritijs, lai gan tā kopējais 

īpatsvars visā “Radons” objektā ir neliels – aptuveni viena simtdaļa radioaktivitātes no 1. un 6. 

tvertnē esošā tritija. 
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35. Tabula Paredzamais šķidro radioaktīvo atkritumu apjoms pēc to īpatnējās radioaktivitātes 

 

Izcelsme Reaktora 

baseins 

Izlietotās 

degvielas 

tvertne 

100 m3 

Speciālās 

kanalizācijas 

tvertne 11 

100 m3 

Speciālās 

kanalizācijas 

tvertne 22 

2 m3 

Speciālās 

kanalizācijas 

tvertne3 

Šķidro 

atkritumu 

apjoms, m3 

50 15 60 ~2 1,5 

 Īpatnējā aktivitāte, Bq/l 

3H 1,2E+06  1,0E+ 06   

54Mn 9,0E-01     

60Co 3,3E+01 1,6E+00 3,7E+01  2,9E+00 

65Zn 2,7E+00     

152Eu  2,5E+01   2,3E+00 

134Cs   2,9E+00   

137Cs 2,18E+02 8,50E+02 1,120E+03 2,17E+02 4,22E+02 

 

  

                                                           
1,  Speciālās kanalizācijas ūdens ir pārsūknēts mucās un attiecīgi uzlgabāts kā radioaktīvie atkritumi Salaspils 

kodolreaktorā 
2,  Speciālās kanalizācijas ūdens ir pārsūknēts mucās un attiecīgi uzlgabāts kā radioaktīvie atkritumi Salaspils 

kodolreaktorā 
3, Speciālās kanalizācijas ūdens ir pārsūknēts mucās un attiecīgi uzlgabāts kā radioaktīvie atkritumi Salaspils 
kodolreaktorā 
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36. Tabula. Nozīmīgāko ilgdzīvojošo radionuklīdu (T½>30 dienas) kopējā radioaktivitāte šķidrajos 

radioaktīvajos atkritumos, kas radīsies demontāžas rezultātā 

Izcelsme Reaktora 

baseins 

Izlietotās 

degvielas 

tvertne 

100 m3 

Speciālās 

kanalizācijas 

tvertne 14 

100 m3 

Speciālās 

kanalizācijas 

tvertne 25 

2 m3 

Speciālās 

kanalizācijas 

tvertne6 

Kopā 

 

Šķidro 

atkritumu 

apjoms, 

m3 

50 15 60 ~2 1,5 138,5 

 Kopējā aktivitāte, Bq  

H-3 6,00E+10  6,00E+10   1,20E+11 

Mn- 54 4,50E+4     4,50E+4 

Co-60 1,65E+06 2,40E+04 2,22 E+06  4,35E+04 3,94E+06 

Zn- 65 1,35E+05     1,35E+05 

Eu- 152  3,75E+05   3,45E+03 3,78E+05 

Cs-134   1,74E+05   1,74E+05 

Cs-137 1,09E+07 1,28E+07 6,72E+07 4,34E+04 6,33E+04 9,10E+07 

 
37. tabulā parādīta kopējā sagaidāmā radioaktīvo atkritumu radioaktivitāte, kas radīsies 

Salaspils kodolreaktora demontāžas procesā un kuru plānots apglabāt radioaktīvo atkritumu 

glabātavā “Radons”. Informācija par cietvielām ņemta no CASSIOPEE pētījuma [17], izņemot 

tritija (H-3) aktivitāti kodolreaktora aktīvās zonas aktivētajos materiālos. Šī informācija, kā arī 

radionuklīdu radioaktivitāte piesārņotajos šķidrumos, iegūtas no Salaspils kodolreaktora 

likvidēšanas un demontāžas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma. Saskaņā ar šo 

inventarizācijas pārskatu no Salaspils kodolreaktora demontāžā iegūstamajos radioaktīvajos 

atkritumos dominē tritijs un kobalts (Co-60), kas ievērojami paaugstinās šo radionuklīdu 

kopējo daudzumu radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”.  

 

 

                                                           
4,  Speciālās kanalizācijas ūdens ir pārsūknēts mucās un attiecīgi uzlgabāts kā radioaktīvie atkritumi Salaspils 

kodolreaktorā 
5,  Speciālās kanalizācijas ūdens ir pārsūknēts mucās un attiecīgi uzlgabāts kā radioaktīvie atkritumi Salaspils 

kodolreaktorā 
6,  Speciālās kanalizācijas ūdens ir pārsūknēts mucās un attiecīgi uzlgabāts kā radioaktīvie atkritumi Salaspils 
kodolreaktorā 



73 
 

37. Tabula Galveno ilgdzīvojošo radionuklīdu (T½>30 dienas) kopējā radioaktivitāte cietajos 

materiālos, kurus paredzēts apglabāt glabātavā “Radons”  un kuri radīsies demontāžas 

procesā  

Izotops 

Aktivācijas 

#1 spektrs 

(Bq) 

Pagaidu 

uzglabāšana 

(Bq) 

Bioloģiskā 

aizsardzība 

(Bq) 

Starpsumma: 

Radioaktivitāte 

no cietvielām 

(Bq) 

Radioaktivitāte 

no šķidrumiem 

(Bq)  

Kopējā 

radioaktivitāte 

(Bq) 

H-3 6,87E+14 4,65E+10 1,63E+13 7,03E+14 1,20E+11 7,03E+14 

Be-10 1,20E+10 6,00E+09 0,00E+00 1,80E+10   1,80E+10 

C-14 8,05E+10 4,05E+10 1,45E+13 1,46E+13   2,00E+10 

Mn-54 6,10E+11 3,06E+11 0,00E+00 9,16E+11 4,50E+04 9,16E+11 

Fe-55 6,10E+11 3,06E+11 1,63E+13 1,72E+13   1,72E+13 

Co-60 1,91E+14 9,60E+13 1,60E+13 3,03E+14 3,94E+06 3,03E+14 

Ni-63 6,10E+11 3,06E+11 0,00E+00 9,16E+11   9,16E+11 

Zn-65 1,59E+12 7,90E+11 0,00E+00 2,38E+12 1,35E+05 2,38E+12 

Cs-134       0,00E+00 1,74E+05 1,74E+05 

Cs-137       0,00E+00 9,10E+07 9,10E+07 

Eu-152     1,74E+12 1,74E+12 3,78E+05 1,74E+12 

Eu-155     1,74E+12 1,74E+12   1,74E+12 

Tl-204 3,20E+10 1,60E+10 0,00E+00 4,80E+10   4,80E+10 

Kopā 8,82E+14 9,81E+13 6,66E+13 1,05E+15 1,20E+11 1,05E+15 
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Pēc Salaspils kodolreaktora demontāžas un attiecīgi tās procesā  radušos radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanas radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” glabātavā nav paredzama 

liela apglabājamo radioaktīvo atkritumu plūsma. Tā kā radioaktīvo atkritumu rašanās 

tautsaimniecībā ir cieši saistīta ar tautsaimniecības attīstības līmeni, praktiski nav iespējams 

ar pietiekošu ticamību prognozēt potenciāli radušos radioaktīvo atkritumu sortimentu un 

daudzumu. Provizoriski var pieņemt, ka turpmāk glabātava varētu pieņemt slēgtos starojuma 

avotus, kas ir izmantoti rūpniecībā un arī medicīniskiem nolūkiem.  Paredzams, ka nelieli 

radioaktīvo atkritumu apjomi var rasties augstākās dabas zinātņu izglītības un zinātnes 

iestādēs to profesionālās darbības rezultātā. Paredzams, ka turpināsies lietotu dūmu 

detektoru pieņemšana, kā arī citus nelielus radionuklīdu dadzumus saturošu izstrādājumu 

pieņemšana. Jebkurā gadījumā var pieņemt, ka šādu atkritumu daudzums pēc tilpuma būs 

neliels.  

Lietotus slēgtos starojuma avotus, kas atkarībā no to raksturlielumiem varētu tikt apglabāti 

glabātavā vai arī nodoti uzglabāšanai ilgtermiņa glabātavā līdz tālākai apsaimniekošanas 

darbību veikšanai. Kā tālākās radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas darbības jāmin 

atkritumu dziļā apglabāšana, kas var tikt veikta gan ārvalstīs, gan Latvijā, gadījumā, ja 

perspektīvā tiek pieņemts lēmums par dziļās glabātavas izveidi Latvijā. Dziļā glabātavas 

tehnoloģija var tikt pielietota relatīvi nelielu pēc apjoma radioaktīvo atkritumu apglabāšanai 

urbumā, kas izveidots ģeoloģiski stabilā struktūrā vairāku simtu metru dziļumā. Šādas 

glabātabas izveidei nepieciešami īpaši izpētes darbi piemērotas ģeoloģiskas formācijas 

noteikšanai, kas nodrošinātu drošu radioaktīvo atkritumu izolāciju no vides. 

 

4.5. Radioaktīvo atkritumu klasifikācijas un pieņemšanas kritēriji 
 

Esošās Latvijas normatīvās prasības, kas attiecas uz radioaktīvo atkritumu pieņemšanas 

kritērijiem  (WAC) ir noteiktas ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 129 [1]. Šajā ziņojumā 

minētie kritēriji ir pārskatīti pret jaunākajiem Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) 

atjauninājumiem. Jaunākie piemērojamie vispārīgie ieteikumi par radioaktīvo atkritumu 

pieņemšanas kritērijiem par radioaktīvo atkritumu glabātavu “Radons”, kā arī konkrētie 

noteikumi, kas noteikti Latvijas Republikas tiesību aktos ir doti zemāk. 

4.5.1. Izmaiņas kopš 2005. gada –SAEA rekomendācijās 
 

Kopš drošības novērtējuma “Radons” glabātavai  2005. gadā, SAEA ir atjauninājusi un 

publicējusi drošības standartus pievirsmas radioaktīvo atkritumu apglabāšanas iekārtām [18], 

kurā tiek sniegtas jaunas rekomendācijas atkritumu pieņemšanas kritēriju izstrādes kārtībai, 

jo īpaši attiecībā uz jaunām radioaktīvo atkritumu apglabāšanas iekārtām. Jāatzīmē, ka 

“Radons” ir esoša apglabāšanas iekārta, un kā tādai, tās darbības pirmajos darbības gados, 

radioaktīvo atkritumu pieņemšanas kritēriji vai nu nebija ieviesti, vai tika izmantoti ļoti atšķirīgi 

kā noteikts pašlaik spēkā esošajos tiesību aktos. Tā kā iekārta joprojām darbojas, turpmākajā 

iekārtas darbības oreganizācijā ir iespējams pielietot mūsdienu ieteikumus par radioaktīvo 

atkritumu pieņemšanas kritērijiem un tos var ņemt vērā pašreizējos plānos tā darbības 

turpināšanai, iespējamajai slēgšanai un jebkuriem pēcslēgšanas institucionālajiem plāniem.  

SAEA nosaka, vispārīgus radioaktīvo atkritumu pieņemšanas kritēriju izstrādes aspektus, kas 

jāņem vērā, nosakot WAC zemu un vidējas radioaktivitātes līmeņa radioaktīvo atkritumu 
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apglabāšanas infrastruktūras objektiem [18, 19, 20], kas ir apkopoti 38. tabulā. Daudzos no 

aspektiem īpašs uzsvars tiek likts uz radioaktīvo atkritumu apglabāšanas iekārtas drošības 

vajadzībām nepieņemamām darbībām, uz radioaktīvo atkritumu iepakojumu vai apkārtējo 

barjeru izolējošajām īpašībām. Ne visi WAC aspekti, ko SAEA ir noteikusi, obligāti  attiecas uz 

visām radioaktīvo atkritumu kategorijām (piemēram, LLW, pakas stabilitāte ilgstošas radiācijas 

iedarbībā un temperatūras cikliem) vai visiem apglabāšanas iekārtu veidiem (piemēram, 

konteineru koroziju šķīdumu ietekmē), jo SAEA noteiktā WAC izstrādes kritēriji ir jāizskata 

kontekstā ar tādiem radioaktīvo atkritumu apglabāšanas iekārtas aspektiem, kā tās atrašanās 

vietas ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie aspekti, infrastuktūras konstrukcija (fizisko barjeru 

konstrukcija), klimatiskie apstākļi. Latvijas apstākļos nav piemērojami apsvērumi, piemēram, 

par standarta jūras konteineru izmantošanu radioaktīvo atkritumu apglabāšanas tehnoloģijā. 

Neskatoties uz to tie dod lietderīgas vadlīnijas aspektiem, kurus ir nepieciešams apsvērt WAC 

sakarā.   11. attēls parāda WAC izstrādes darba plūsmas vispārīgu paraugu, kas nepieciešams 

radioaktīvo atkritumu šķirošanai, ņemot vērā administratīvos noteikumus un zināšanām par 

glabātavas dizaina nosacījumiem un drošības novērtējumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Attēls.  Radioaktīvo atkritumu pieņemšanas kritēriju izstrādes process. 

 

Būtiski WAC komponents ir radioloģisko limitu noteikšana, kas attiecas uz radionuklīdu 

daudzumiem un koncentrācijām, kuras drīkst apglabāt iekārtā. (Skatīt Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 129 pielikumu Nr. 3).  

Drošības novērtējuma rezultāti parasti tiek ņemti vērā, lai noteiktu šādus radioloģiskos limitus, 

kas fiksēti  SAEA 2014. gadā izdotajos drošības standartos [18]. 
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38. Tabula. SAEA noteikto vispārīgo WAC kopsavilkums  

 Radionuklīdu sortimenta un koncentrāciju limiti individuālām radioaktīvo atkritumu 
pakām un glabātavai kopumā, ko nosaka drošības novērtējumā. 

 Ārējās dozas jaudas un virsmas nosmērējuma noteikšana, lai nodrošinātu 
transportēšanas nosacījumu ievērošanu un lai nodrošinātu glabātavas darbinieku 
drošību. 

 Radioaktīvo atkritumu pakām jābūt ar pietiekošu mehānisku slodzes izturību lai 
izturētu negadījumus. Radioaktīvo atkritumu formu mehāniskās īpašības ietver stiepes 
un spiedes izturību, kā arī izmēru stabilitāti. Radioaktīvo atkritumu paku mehāniskās 
īpašības ietver izturību pret statiskām un dinamiskām slodzēm, kā arī termisko slodzi. 

 Radioaktīvo atkritumu konteineru fiziskās īpašības ietver tukšumu daudzumu 
konteineros, kā arī konteineru aizvākošanas un noblīvēšanas kārtību un jutību pret 
temperatūras izmaiņām. 

 Radioaktīvo atkritumu pakas materiāla saturēšanas īpašības ieskaitot radionuklīdu 
difūzijas un filtrācijas īpašības ūdens vidē, gāzu caurlaidība attiecībā pret tritiju parastos 
atmosfēriskos apstākļos glabātavā, radionuklīdu fiksēšanas un uzturēšanas spējas, 
ūdens un gāzu necaurlaidība, pretošanās mikroorganismu iedarbībai. 

 Konteineru materiālu ķīmiskās un fizikālās īpašības, porainība, ūdens caurlaidība, gāzu 
caurlaidība, siltumvadīspēja, šķīdība un korozijas izturība agresīvās atmosfērās un 
šķidrumos kā ūdenī vai elektrolītu šķīdumos. 

 Radioaktīvo atkritumu formu ķīmiskās, fizikālās un bioloģiskās īpašības, ieskaitot 
blīvumu, porainību, ūdens un gāzu caurlaidība, homogenitāte, materiālu savietojamība, 
termālā stabilitāte, materiālu uzblīšana, gāzu izdalīšanās, ūdens saturs, ūdens 
izdalīšanās, materiālu saraušanās, filtrācijas īpašības, korozijas ātrums un radioloģiskās 
īpašības. 

 Liela apjoma radioaktīvajiem atkritumiem, tādi kā piesārņota augsne vai demontāžas 
atkritumi, kas tiek apglabāti bez iepakojuma, ir jāapglabā saskaņā ar nacionālajiem 
noteikumiem. 

 Brīvu šķidrumu limiti, lai tie nevarētu bojāt radioaktīvo atkritumu izolējošos slāņus un 
materiālus glabātavē . 

 Materiālu limiti, kas varētu radīt ķīmiskus vai bioloģiskus apdraudējumus. 

 Materiālu degšanas un uzliesmošanas īpašības, kas varētu radīt potenciālus ugunsgrēka 
draudus. 

 Radioaktīvo atkritumu paku loģistikas un transportēšanas un ievietošanas nosacījumi. 

 Radioaktīvo atkritumu paku identifikācija katrai pakai. 

 

4.5.2. Jaunākās prasības  
 

Relatīvi jaunākajos SAEA noteiktajos WAC pievirsmas glabātavām zema līmeņa 

radioaktīvajiem atkritumiem radioaktīvo atkritumu glabātavām Lielbritānijā ir noteiktas 

sekojošas izskatāmo specifisko prasību trīs sadaļas:  

 Fizikālās un ķīmiskās īpašības;  

 Radioloģiskās īpašības; 

 Iepakojuma un transportēšanas prasības.  
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Fizikālās un ķīmiskās īpašības: 

 

1. Radioaktīvo atkritumu šķirošana un apstrādes rezultātā iegūtās atkritumu īpašības. 

2. Pieņemamie radioaktīvie atkritumi (tikai cieti radioaktīvi atkritumu, šķidrajiem 

radioaktīvoajiem atkritumiem jābūt cementētiem). 

3. Radioaktīvo atkritumu sagatavošana – radioaktīvajiem atkritumiem jābūt apstrādātiem 

vai iepakotiem tādā veidā, lai tie būtu cik iespējams nešķīstoši ūdenī un nedegoši. 

4. Citi materiāli, kas izmantoti radioaktīvo atkriutmu sagatavošanai apglabāšanai - cik 

materiāliem ir jābūt pievienotiem, operatoram ir jāminimizē to pielietojums. 

5. Reaģēt spējīgiem metāli un materiāli – saprātīgi praktiski līdzekļi (piem. ietīšana) lai 

samazinātu reaģēt spējīgi metālu virsmu. Jebkurā gadījumā reaģēt spējīgi metālu virsmai 

jābūt mazākai par 10 m2. 

6. Radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt jebkādus eksplozīvus materiālus. 

7. Šķidrumi- radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt šķidrumus – jebkurš šķidrums ir jāfiksē 

attiecīgā cietā matricā, kurai jānodrošina šķidruma noturēšana līdz spiedienam 0,4 MPa. 

8. Stipri oksidētāji – radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt stiprus oksidētājus. 

9. Korozīvi materiāli – radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt jebkuru materiāli, kas var 

būtiski ietekmēt konteinera materiālu un konteinera integritāti. 

10. Saspiestas gāzes konteineri un aerosoli – radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt saspiestas 

gāzes konteinerus un aerosolus – šādi priekšmeti ir jādehermetizē pirms pieņemšanas 

glabāšanai. 

11. Toksiski materiāli – radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt materiālus, kas ģenerē vai 

spējīgi ģenerēt toksiskas gāzes, tvaikus vai dūmus, kas ir bīstami personālam, kas 

nodarbojas ar radioaktīvo atkritumu apstrādi. 

12. Ķīmiskie kompleksus veidojošie reaģenti – radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt 

kompleksus vai helātus veidojošus reaģentus. 

13. Jonapmaiņas materiāli – radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt jonapmaiņas materiālus, 

ja tie nav fiksēti attiecīgā cietā matricā. 

14. Bioloģiskie, infekciozie un patogēnie materiāli – radioaktīvie atkritumi tādus nedrīkst 

saturēt- saprātīgi praktiski šādu materiālu apjoms ir limitējams līdz 1 % no kopējā 

radioaktīvo atkritumu tilpuma katrā konteinerā. 

15. Radioaktīvo atkritumu degradēšanas, saraušanās un nosēšanās īpašības – ir būtiski 

kontrolēt kopējo tukšumu daudzumu radioaktīvo atkritumu konteinerā, lai minimizētu 

radioaktīvo atkritumu slāņa nosēšanos pie glabātavas slēgšanas un pārseguma 

veidošanas. Jebkurā gadījumā kopējie tukšumi nedrīkst pārsniegt 20 % no konteinera 

tilpuma (praktiski nav attiecināms uz radkoaktīvo atkritumu glabātavu “Radons” 

paredzēto konteineru un glabātavas slēgšanas tehnoloģijas dēļ) . 

16. Radioaktīvie bīstamie atkritumi, bīstamās vielas un nebīstamie piesārņotāji, kas ievietoti 

atkritumu pakās – to daudzumiem (tilpumam un masai) jābūt uzskaitītai informācijas 

formā. Tie ir sadalīti trīs kategorijās (skat. 39. Tabulu zemāk). 
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39. Tabula.Radioaktīvu bīstamo atkritumu klasifikācija  

 

Materiāls, kas neprasa kontroli 
Materiāls, kas prasa 

kontroli 
Citi 

Alumīnijs Alva, tās 
sakausējumi 

Arsēns Azbests 

Hroms kā 
metāls vai 
sakausējums  

Fosfāti Berilijs Mākslīgās minerālās 
šķiedras 

Kobalts kā 
sakausējums 

Titāns Bors  

Varš kā 
sakausējums 

Urāns Kadmijs  

Fluorīdi Vanādijs kā 
sakausējums 

Cianīdi  

Dzelzs Cinks galvanizācijas 
metālos 

Svins  

Magnijs Benzols Dzīvsudrabs  

Molibdēns kā 
metāls vai 
sakausējums  

Fenols Selēns  

Niķelis kā 
metals vai 
sakausējums  

Vinilhlorīds Tributil fosfāts  

 

 

Radioloģiskās īpašības ietver: 

 

1. Radioaktīvais piesārņotājs – visi radioaktīvie atkritumi nav primārais piesārņotājs 

(piem. lietotā kodoldegviela) 

2. Radioaktīvo atkritumu maksimālā pieļaujamā kopējā radioaktivitāte radioaktivitāte 

atkritumiem, kurus apglabā zema līmeņa radioaktīkvo atkritumu glabātavā nedrīkst 

pārsniegt sekojošus lielumus:  

o 4 GBq/t alfa starojošiem radionuklīdiem; 

o 12 GBq/t citiem radionuklīdiem 7. 

3. Kodoldalīšanās radionuklīdi – radioaktīvo atkritumu sūtījumi, kas satur urāna vai 

plutonija  radionuklīdus nedrīkst pārsniegt sekojošus lielumus: 

a. 150 g (U-233 + U-235 + Pu-239); vai 

b. 300 g, ja urāna bagātinājums nepārsniedz 5 % U-235 attiecībā pret kopējo 

urānu, vai 

c. 1000 g, ja urāna bagātinājuma pakāpe nesasniedz 1,6% U-235 attiecībā pret 

kopējo urānu; vai 

                                                           
7 Latvijā radioaktīvo atkritumu maksimālā pieļaujamā kopējā radioaktivitāte, tos apglabājot pievirsmas 
glabātavā ir noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 pielikumā Nr.3, kas nosaka maksimālo 
kopējo pieļaujamo radioaktīvo atkritumu radioaktivitāti attiecīgi 100 m3 radioaktīvo atkritumu 
tvertnei, 0,2 m3 atkritumu pakai un lietotajiem slēgtiem starojuma avotiem. 
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d. Nelimitēti, ja urāna bagātinājuma pakāpe nepārsniedz 0,93% U-235 attiecībā 

pret kopējo urānu8. 

4. Jonizējošā starojuma dozas jauda – jebkurā punktā uz konteinera ārējās virsmas 

nedrīkst pārsniegt 2 mSV/h (MK noteikumi Nr. 129 fiksē , ka maksimālais radiācijas 

līmenis jebkurā punktā uz konteinera ārējās virsmas nedrīkst pārsniegt 2 mSV/h bet, 

sasaņojot ar radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības objektu tas dīkst 

sasniegt 10 mSv/h un transporta indeks nedrīkst pārsniegt 10;  

5. Ārējais nefiksētais nosmērējuma līmenis ir jānodrošina maksimāli zemā līmenī, bet 

jebkurā gadījumā uz pakas ārējās virsmas beta starojuma avotiem, gamma starojuma 

avotiem un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem, lai nepārsniegtu 4 Bq/cm2 uz 

300 cm2 pieejamās virsmas, bet citiem alfa starojuma avotiem — 0,4 Bq/cm2 uz 300 

cm2 pieejamās virsmas. 

6. Slēgtie jonizējošā starojuma avoti [44]: 

a. Katrs individuāls avots nedrīkst pārsniegt aktivitāti 1 MBq kopējam alfa un 

citiem starojuma veidiem9; 

b. Cik iespējams ir jānoņem svešas izcelsmes iepakojums un ekranējums; 

c. Jonizējošā starojuma avoti ir jāiecementē mazos konteineros un katram 

avotam jābūt iecementētam apmēram 100 ml cementējamā materiāla. 

d. Maksimālais avotu daudzums, kuru drīkst apglabāt mazā konteinerā ir 150 

gab., ja tiek izmantots 15 l konteiners; 

e. Tikai viens mazais konteiners drīkst tikt piegādāts radioaktīvo atkritumu 

piegādē. 

f. Unikāla radioaktīvo atkritumu raksturojuma pavaddokumenta forma ir 

jānodrošina katram mazajam konteineram un tajā jābūt sniegtai informācijai 

par: avota reģistrācijas atsauci, radionuklīdi, kopējā avota radioaktivitāte, 

sabrukšanas aprēķini, atsevišķi avotu daudzumi, cementējamā materiāla 

daudzums uz avotu. 

Slēgto jonizējošā starojuma avotu apglabāšanas darbības, kas ir paredzētas Latvijā spēkā 

esošajos tiesību aktos skatīt zemāk.   

 

Iepakojuma un transportēšanas prasības: 

 

1. Iepakojums – radioaktīvie atkritumi ir jāiepako tā, lai maksimalizētu apglabājamā 

konteinera iepakojuma efektivitāti. Tomēr ir jānodrošina, ka var tikt pielietots 

cementējamais materiāls, lai nodrošinātu WAC ievērošanu, sevišķi, kas attiecas uz 

tukšumu daudzumu konteinerā un nosēšanās īpašībām. Ūdeni jāiepako tā, lai 

nebūtu iespējama brīva kustība apglabāšanas konteinerā transportēšanas laikā. 

2. Apglabāšanas konteiners – apglabāšanas konteiners nedrīkst būt atstāts bez 

ventilācijas iespējas vairāk kā 30 dienas pirms nogādāšanas apglabāšanai. 

                                                           
8 Latvijā šī norma nav praktiski piemērojama, jo kodolmateriāli ir izvesti no Latvijas teritorijas. 
9 Latvijā radioaktīvo atkritumu maksimālā pieļaujamā kopējā radioaktivitāte, tos apglabājot pievirsmas 
glabātavā ir noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 pielikumā Nr.3, kas nosaka maksimālo 
kopējo pieļaujamo radioaktīvo atkritumu radioaktivitāti attiecīgi 100 m3 radioaktīvo atkritumu 
tvertnei, 0,2 m3 atkritumu pakai un lietotajiem slēgtiem starojuma avotiem. 
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3. Apglabāšanas konteinera marķēšana – katram apglabāšanas konteineram ir jābūt 

piešķirtam identifikatoram, lai tas būtu nolasāms vismaz piecus gadus pēc tā 

piegādes apglabāšanai, lai varētu identificēt piegādātāju un sērijas numuru. 

4. Foto fiksācija – radioaktīvo atkritumu radītājs ir atbildīgs par to, ka, cik tas ir 

praktiski iespējams ir jāveic radioaktīvo atkritumu konteinera piepildījuma 

fotofiksācija. Foto fiksācija ir jāveic, kad konteinera piepildījums ir apmēram 25 %, 

50 %. 75 % un 100 %. Faila references ir jāreģistrē attiecīgā ailē radioaktīvo 

atkritumu pavaddokumentācijā. 

5. Transporta noteikumi – radioaktīvie atkritumi jāpiegādā apstrādei vai 

apglabāšanai saskaņā ar SAEA jaunāko izdevumu [34, 35] noteikumos, kā arī kā 

noteikts 2009. gada noteikumos par bīstamo preču transportu un spiediena 

iekārtu transport un Eiropas līgumu “Accord européen relative au transport 

international des marchandises dangereuses par route” [21], (ADR līgums) 

 Izņēmuma iepakojums: 

 Zemas specifiskās radioaktivitātes materiāli (LSA I, LSA II) 

 LSA III (ņemto vērā izskalošanās testa apstiprinājumu, kas veikts ar 

standarta metodēm) 

 Objekta virsmas piesārņojums (SCO I, SCO II). 

SAEA rekomendācijas par radioaktīvo atkritumu pieņemšanas kritērijiem, kas nosaka 

vispārīgās prasības ir pielietojamas ciktāl tās nav pretrunā ar Latvijas Replikas tiesību aktu 

prasībām, kas ir prevalējošas. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 129  VIII daļa [1] nosaka nosacījumus atbildības sadalījumā 

pirms to piegādes radioaktīvo atkritumu apglabāšanas iekārtā, nodošanas kārtību un  

radioaktīvo atkritumu sagatavošanas darbības, lai tie varētu tikt pieņemti apglabāšanai 

radioaktīvo atkritumu glabātavā. 

Radioaktīvo atkritumu piegādātājs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti nosacījumi par 

apglabāšanai piegādājamo radioaktīvo atkritumu atbilstību pieņemšanas kritērijiem, tajā 

skaitā par pavadošās dokumentālās informācijas atbilstību, kā arī par radioaktīvo atkritumu 

apstrādi, iepakošanu pirms piegādes apglabāšanas iekārtas operatoram. Savukārt radioaktīvo 

iekārtu apglabāšanas operators ir atbildīgs par piegādāto radioaktīvo atkritumu atbilstības 

pieņemšanas kritērijiem pārbaudi.  

Vispār pieņemta un plaši pielietota radioaktīvo atkritumu sagatavošanas apglabāšanai metode 

ir to iecementēšana, kuras pielietošanas metodika radioaktīvo atkritumu sagatavošanai 

apglabāšanai ir noteikta Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 VI daļā.  

Iecementēšana bez radioaktīvo atkritumu paku strukturālās integritātes nodrošināšanas un 

ūdens filtrācijas koeficienta samazināšanas potenciālā radioaktīvo atkritumu pakas kontakta 

ar ūdeni gadījumā nodrošina arī bāziskas vidi radioaktīvo atkritumu pakā, kas darbojas kā 

papildus drošības faktors, ņemot vērā to, ka bāziskā vidē vairums radionuklīdu atrodas 

nešķīstošā formā. Cementēšanas metode nodrošina bāzisku vidi tūkstošiem gadu ilgā periodā, 

kas attiecīgi dod lielu ieguldījumu drošības uzlabošanai radioaktīvo atkritumu glabātavā. Bez 

vides bāziskuma ir jāņem vērā arī cementēšanas materiāla sorbcijas spēja, kas kopējā 

kompleksā dod ieguldījumu apglabāto radionuklīdu stabilitātes nodrošināšanai konteinerā 

iepakotā materiāla matricā [36]. 
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Būtisks faktors radioaktīvo atkritumu pieņemšanas kritēriju noteikšanā ir radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanas iekārtas konstruktīvie risinājumi. Radioaktīvo atkritumu glabātavas 

“Radons” gadījumā ir paredzēts radioaktīvos atkritumus apglabāt A-172 tipa betona 

konteineros. Ir paredzēts, ka jaunbūvējamās tvertnes katra nodalījuma iekšējie izmēri būs 8 

(garums) x 5,2 (platums) x 5 (augstums) m. Katrā nodalījumā varēs ievietot 3 kārtas A-172, pa 

24 katrā kārtā. Tādejādi, lai nodrošinātu optimālu tvertnes ietilpības izmantošanu, radioaktīvie 

atkritumi ir apglabājami minētajos konteineros.  

Ministru kabineta noteikumi paredz, ka radioaktīvo atkritumu apglabāšanas iekārtas 

operators drīkst pieņemt gan cementētus gan necementētus radioaktīvos atkritumus, pēdējā 

gadījumā nodrošinot radioaktīvo atkritumu paku cementāciju radioaktīvo atkritumu 

apglabāšanas veikšanai saskaņā ar noteikumos fiksētajām prasībām. 

Radioaktīvo atkritumu pārstrādātājs nodrošina atbilstošu tehnoloģiju pielietošanu, lai 

radioaktīvo atkritumu konteinera virsma netiktu piesārņota ar radioaktīvajām vielām un 

jonizējošā starojuma dozas jauda uz virsmas nepārsniegtu noteiktās limitu, t.i. nefiksētais 

radioaktīvais piesārņojums uz pakas ārējās virsmas beta starojuma avotiem, gamma 

starojuma avotiem un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem nepārsniedz 4 Bq/cm2 uz 300 

cm2 pieejamās virsmas, bet citiem alfa starojuma avotiem — 0,4 Bq/cm2 uz 300 cm2 pieejamās 

virsmas. Jonizējošā starojuma dozas jauda nedrīkst pārsniegt attiecīgajai pakai pieļaujamo 

lielumu un 2 mSv/h uz jebkura ārējās virsmas punkta, bet ne vairāk kā 10 mSv/h, piegādi 

saskaņojot ar apglabāšanas iekārtas operatoru. 

Radioaktīvo atkritumu pārstrādātājs nodrošina, ka pakā radioaktīvie atkritumi pēc to 

aktivitātes tiek izkārtoti maksimāli vienmērīgi, izvairoties no augstas īpatnējās radioaktivitātes 

atsevišķās pakas vietās. Veicot pārstrādi ir jānodrošina radioaktīvo atkritumu pakas 

strukturālā stabilitāte, kā arī to, lai visi radioaktīvie atkritumi ir stabilizēti cietā matricā, lai 

ierobežotu radioaktīvā piesārņojuma noplūdi no pakas. Veicot pārstrādi pēc iespējas 

jānodrošina, lai radioaktīvo atkritumu pakā nebūtu tukšumu. Pārstrādes tehnoloģijai 

jānodrošina, ka vides temperatūras diapazonā no -40 °C līdz +55 °C radioaktīvo radioaktīvo 

atkritumu paka netiktu bojāta, kā arī  radioaktīvo atkritumu paka izturētu 0,35 MPa lielu 

spiedienu un vertikālās deformācijas pēc šādas pārbaudes nepārsniegtu 3 %. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 nosacījumiem,  cietos radioaktīvos 

atkritumus atbilstoši to kopējai radioaktivitātei, masai un izmēriem pārstrādā šādā veidā: 

 iepako 0,1 m3 lielā dzelzs mucā, kuru ievieto 0,2 m3 lielas dzelzs mucas vidū, un tukšo 

telpu starp radioaktīvajiem atkritumiem aizpilda ar betonu, nodrošinot, ka visa tukšā 

telpa starp 0,1 m3 lielo un 0,2 m3 lielo dzelzs mucu (arī zem un virs 0,1 m3 lielās mucas) 

tiek aizpildīta ar betonu; 

 ievieto 0,2 m3 lielā dzelzs mucā un tukšo telpu starp radioaktīvajiem atkritumiem 

aizpilda ar betonu, nodrošinot, ka visa tukšā telpa starp mucu un radioaktīvajiem 

atkritumiem (arī zem un virs radioaktīvajiem atkritumiem) tiek aizpildīta ar betonu; 

 iepako 0,1 m3 lielā dzelzs mucā, kuru ievieto speciālās ligzdās dzelzsbetona 

konteinerā; 

 ievieto dzelzsbetona konteinerā un tukšo telpu starp radioaktīvajiem atkritumiem 

aizpilda ar betonu, nodrošinot, ka visa tukšā telpa starp konteineru un radioaktīvajiem 

atkritumiem (arī zem un virs radioaktīvajiem atkritumiem) tiek aizpildīta ar betonu. 
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Cieto radioaktīvo atkritumu kategorijā ir nepieciešams izdalīt atsevišķi pulverveida atkritumus. 

Šādus atkritumus nedrīkst pieņemt apglabāšanā bez to iepriekšējas stabilizācijas cietā matricā. 

Tas pamatojas uz to, ka darbiniekiem pastāv radioaktīvo putekļu ieelpošanas risks, kā arī 

pastāv risks, ka loģistikas operāciju laikā negadījuma gadījumā konteiners var tikt bojāts un 

tādejādi varētu notikt radioaktīvā piesārņojuma noplūde. 

Gadījumos, ja radioaktīvo atkritumu aktivitāte pakā ir tik liela, ka betona aizsargslāņi 

nenodrošina normatīvu prasību ievērošanu attiecībā uz dozas jaudas limitiem, ir nepieciešams 

pielietot papildus aizsardzības līdzekļus, lai nodrošinātu šo normu izpildi. 

Apglabāšanai netiek pieņemti šķidri radioaktīvie atkritumi,  pirms apglabāšanas tos 

nepieciešams cementēt un ievietot 0,2 m3 dzelzs mucā. Pieļaujama šķidro radioaktīvo 

atkritumu cementēšana tieši mucā, ja pastāv šāds tehniskas iespējas. Līdzīgas darbības ir 

veicamas arī gadījumos, ja tiek veikta radioaktīvos atkritumus saturošu jonapmaiņas sveķu 

sagatavošana apglabāšanai. Neorgāniskos šķīdumus ir iespējams apstrādāt ķīmiski, lai veiktu 

izšķīdušo radioaktīvo vielu aizvākšanu no šķiduma. Ir pielietojamas izgulsnēšanas, filtrācijas, 

koagulācijas, separācijas metodes. 

Organiskos šķidrumus apglabāšanai sagatavo tos pārvēršot neorganiskos šķidrumos vai nelielā 

daudzumā pievieno šķidrajiem radioaktīvajiem atkritumiem to cementācijas procesā. 

Organiskos škidrumus sagatavošanas procesā var oksidēt, izmantojot ūdeņraža peroksīdu. 

Šķidros atkritumus glabātavas operators piegādes brīdī var pieņemt iepakotus 

dubultkonteinerā, tā lai ārējā konteinera ietilpība būtu pietiekama visu šķidro radioaktīvo 

atkritumu drošai glabāšanai, ja iekšējais iepakojums zaudē hermētiskumu. Otrs variants ir 

pieņemt, ja  šķidro radioaktīvo atkritumu paka ir nodrošināta ar šķidrumu absorbējošu 

materiālu, kas pēc šķidrā radioaktīvā satura noplūdes nonāk saskarē ar šķidrumu un spēj 

absorbēt divkāršu šķidrā satura apjomu. Pirms šķidro radioaktīvo atkritumu apglabāšanas ir 

jāveic to cementēšana. 

Slēgto jonizējošā starojuma avotu sagatavošanu apglabāšanai veic atkarībā no starojuma 

veida, t.i. γ  -starojuma gadījumā ievietojot tos svina konteinerā un pēc tam konteineru ievieto 

0,2 m3 lielas dzelzs mucas vidū un tukšo telpu starp konteineru un mucu (arī zem un virs 

konteinera) aizpilda ar betonu, savukārt β – starojuma avotus attiecīgi nerūsošā tērauda vai 

plastmasas konteinerā un 0,2 m3 lielas dzelzs mucā, kuru aizbetonē vai iepako nerūsējošā 

tērauda konteinerā, kuru piepilda ar izkarsētām kvarca smiltīm un ievieto speciālā ligzdā 

dzelzsbetona konteinerā. 

Rādiju saturošos lietotos slēgtos starojuma avotus ievieto vara ampulā, ko hermētiski aizvalcē. 

Vara ampulu ievieto nerūsējošā tērauda ampulā, kuru aizmetina. Izņēmuma gadījumā 

nerūsējošā tērauda ampulu var tikai hermētiski aizskrūvēt. Ja netiek izmantoti nekādi 

organiski materiāli nerūsējošā tērauda ampulas blīvēšanai, tās izmēram un biezumam jābūt 

pietiekamam, lai bez bojājumiem izturētu gāzu spiedienu, kas rodas rādija radioaktīvās 

sabrukšanas rezultātā. Noslēgto nerūsējošā tērauda ampulu ievieto svina konteinerā, kuru 

ievieto 0,2 m3 lielas dzelzs mucas vidū, un tukšo telpu starp konteineru un mucu (arī zem un 

virs svina konteinera) aizpilda ar betonu. 

Lietotos slēgtos neitronu starojuma avotus ievieto nerūsējošā tērauda ampulā, kuru 

aizmetina. Izņēmuma gadījumā var ampulu tikai hermētiski aizskrūvēt. Ja netiek izmantoti 

nekādi organiski materiāli nerūsējošā tērauda ampulas blīvēšanai, tās izmēram un biezumam 

jābūt pietiekamam, lai bez bojājumiem izturētu gāzu spiedienu, kas rodas radioaktīvās 
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sabrukšanas rezultātā. Noslēgto nerūsējošā tērauda ampulu ievieto svina konteinerā, kuru 

ievieto 0,2 m3 lielas dzelzs mucas vidū, un tukšo telpu starp konteineru un mucu (arī zem un 

virs svina konteinera) aizpilda ar betonu. 

Lietotos slēgtos alfa starojuma avotus, kas nesatur rādiju, atbilstoši to kopējai radioaktivitātei 

iepako: 

 nerūsējošā tērauda konteinerā, kuru piepilda ar izkarsētām kvarca smiltīm un ievieto 

speciālās ligzdās dzelzsbetona konteinerā; 

 nerūsējošā tērauda vai plastmasas konteinerā. Izņēmuma gadījumā (ja avotu kopējā 

radioaktivitāte pēc valsts uzraudzības perioda beigām radionuklīdu radioaktīvās 

sabrukšanas rezultātā būs samazinājusies līdz limitiem, kurus nepārsniedzot nav 

nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja) lietoto slēgto starojuma avotu var 

iepakot vismaz trijos speciālos plastmasas maisos, kurus ievieto 0,2 m3 lielas dzelzs 

mucas vidū, un tukšo telpu starp maisu vai konteineru un mucu (arī zem un virs maisa 

vai konteinera) aizpilda ar betonu. [ 1]. 

Rādiju saturošos lietotos slēgtos starojuma avotus ievieto vara ampulā, ko hermētiski aizvalcē. 

Vara ampulu ievieto hermetizētā nerūsējošā tērauda ampulā, kuru ievieto svina konteinerā. 

To, savukārt, iebetonē 0,2 m3 lielā tērauda mucā. 

 

4.5.3. Salaspils kodolreaktora demontāžā iegūtie radioaktīvie atkritumi  
 

Salaspils kodolreaktora daļas, kas līdz šim ir demontētas, ir apglabātas tvertnē Nr. 7. Tomēr 

kodolreaktora baseins vēl nav nojaukts. Kodolreaktora baseins ir jāiztukšo. Ūdens pēc tam var 

tikt izmantots betona konteineros A 172, kuros paredzēts apglabāt metāllūžņus, kas iegūti 

kodolreaktora demontāžā un apglabāt tvertnē Nr. 7. Kad tvertne Nr. 7 ir aizpildīta, ir jāsāk 

tvertnes Nr. 8 aizpildīšana. 

Baseins, ja iespējams ir jādemontē lielos gabalos, lai minimizētu radiācijas dozas, putekļu 

veidošanos un samazinātu tā demontāžas laiku.  

4.5.4. Rekomendācijas par WAC 
 

Ņemot vērā tiesību aktu prasības un praktiskās rekomendācijas, radioaktīvo atkritumu 

pieņemšanas kritēriji ir iedalāmi vairākās sadaļās: 

 Administratīvie kritēriji; 

 Radiācijas drošības kritēriji; 

 Tehniskie kritēriji; 

 Formālie izslēdzošie kritēriji. 

 

Administratīvie kritēriji 
 

Operators veic radioaktīvo atkritumu pieņemšanu apglabāšanai saskaņā ar Regulatora izdotās 

licences nosacījumiem. 
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Licencē ir noteikts maksimālā dozas jauda katrai tvertnei. 

Katra radioaktīvo atkritumu paka tiek piegādāta apglabāšanai saskaņā ar normatīvu prasībām 

ar attiecīgu pavadošo dokumentāciju (Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 pielikums Nr. 4). 

Radioaktīvo atkritumu glabātavas operators attiecīgi saskaņā ar procedūru veic radioaktīvo 

atkritumu pieņemšanu vai sūtījuma pieņemšanas atteikums, noformējot atbilstošo 

dokumentāciju. 

 

4.5.5. Radiācijas drošības kritēriji 
 

1. Radioaktīvo atkritumu maksimālā pieļaujamā kopējā radioaktivitāte, tos apglabājot 

pievirsmas glabātavā (tvertnē, pakai un lietotajam slēgtajam starojuma avotam) 

Atkritumi apglabāšanai ir pieņemami saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 

pielikuma Nr. 3 nosacījumiem [ 1 ]. 

2. Maksimālais radiācijas līmenis jebkurā punktā uz konteinera ārējās virsmas. 

Nefiksētais radioaktīvais piesārņojums uz pakas ārējās virsmas beta starojuma avotiem  

gamma starojuma avotiem un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem nedrīkst pārsniegt 4 

Bq/cm2 uz 300 cm2 pieejamās virsmas, bet citiem alfa starojuma avotiem — 0,4 Bq/cm2 uz 

300 cm2 pieejamās virsmas, kā arī jonizējošā starojuma dozas jauda nepārsniedz attiecīgajai 

pakai pieļaujamo lielumu un 2 mSv/h uz jebkura ārējās virsmas punkta. Maksimālā dozas jauda 

uz radioaktīvo atkritumu pakas virsmas nedrīkst pārsniegt 10 mSv/h, saskaņojot piegādi ar 

operatoru. 

3. Maksimālā jonizējošā starojuma dozas jauda 2 m attālumā no radioaktīvo atkritumu 

pakas 

Maksimālā dozas jauda 2 m attālumā no radioaktīvo atkritumu pakas nedrīkst pārsniegt 100 

µSv/h. 

4. Radioaktīvo atkritumu materiālu šķirošana pa konteineriem. 

Katrā radioaktīvo atkritumu konteinerā drīkst būt tikai vienas grupas radioaktīvie atkritumi. 

 

4.5.6. Tehniskie kritēriji 
 

1. Radioaktīvo atkritumu paku konstrukcijas un sastāva komplektēšana radioaktīvo 

atkritumu sagatavošanas apglabāšanas tehnoloģiskajā procesā jāveic saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 prasībām; 

2. Radioaktīvajiem atkritumiem jābūt cementētiem saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 129 prasībām. Jānodrošina, lai radioaktīvo atkritumu pakas būtu 

strukturāli stabilas un visi radioaktīvie materiāli pakās būtu ķīmiski un mehāniski 

stabilā monolītā formā; 

3. Radioaktīvo atkritumu pakai pēc radioaktīvo atkritumu apstrādes jāspēj izturēt 0,35 

MPa lielu spiedienu un vertikālās deformācijas pēc šādas pārbaudes nedrīkst 

nepārsniegtu 3 %; 
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4. Apglabāšanas konteiners – apglabāšanas konteiners nedrīkst būt atstāts bez 

ventilācijas iespējas vairāk kā 30 dienas pirms nogādāšanas apglabāšanai 

 

4.5.7. Formālie izslēdzošie kritēriji 
 

1. Radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt jebkādus eksplozīvus materiālus. 

2. Šķidrumi- radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt šķidrumus – jebkurš šķidrums ir jāfiksē 

attiecīgā cietā matricā, kurai jānodrošina šķidruma noturēšana līdz spiedienam 0,4 MPa. 

3. Stipri oksidētāji – radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt stiprus oksidētājus. 

4. Korozīvi materiāli – radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt jebkuru materiāli, kas var 

būtiski ietekmēt konteinera materiālu un konteinera integritāti. 

5. Saspiestas gāzes konteineri un aerosoli – radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt 

saspiestas gāzes konteinerus un aerosolus – šādi priekšmeti ir jādehermetizē pirms 

pieņemšanas glabāšanai. 

6. Toksiski materiāli – radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt materiālus, kas ģenerē vai 

spējīgi ģenerēt toksiskas gāzes, tvaikus vai dūmus, kas ir bīstami personālam, kas 

nodarbojas ar radioaktīvo atkritumu apstrādi. 

7. Ķīmiskie kompleksus veidojošie reaģenti – radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt 

kompleksus vai helātus veidojošus reaģentus. 

8. Jonapmaiņas materiāli – radioaktīvie atkritumi nedrīkst saturēt jonapmaiņas materiālus, 

ja tie nav fiksēti attiecīgā cietā matricā. 

9. Bioloģiskie, infekciozie un patogēnie materiāli – radioaktīvie atkritumi tādus nedrīkst 

saturēt- saprātīgi praktiski šādu materiālu apjoms ir limitējams līdz 1 % no kopējā 

radioaktīvo atkritumu tilpuma katrā konteinerā; 

10. Radioaktīvie atkritumi nedrīkst izraisīt tādu siltuma izdalīšanos, kas var izraisīt ķīmiskas vai 

fizikālas radioaktīvo atkritumu pakas īpašību izmaiņas, kuras var izraisīt radioaktīvo 

atkritumu pakas integritātes zaudējumu. 

Radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” kopējā ietilpība attiecībā pret tajā noglābjamo 

materiālu masu un tilpumu ir jābūt noteiktai radioaktīvo atkritumu apglabāšanas operatora 

licencē. Ir jānosaka pieņemšanas daudzumi darba dienā visa Salaspils kodolreaktora 

demontāžas laikā. Demontāžas programma ir jāsaskaņo ar transporta un apglabāšanas 

grafiku, lai nodrošinātu vidu darbību drošību. 

Literatūras avotā [45] tiek rekomendēts pielietot kombinēto radioloģisko skrīningu, kas 

nozīmē izvērtēt glavenos apglabājamos radionuklīdus, kas var radīt vislielāko ietekmi 

glabātavas pēc slēgšanas periodā, un noteikt jonizējošā starojuma limitu 300 GBq/t un 1000 

TBq/t attiecīgi sūtījuma maksimālai radioaktivitātei un tvertnei. Šāda darbība nepieciešama 

Salaspils kodolreaktora demontāžas resultātā iegūto radioaktīvo atkritumu sagatavošanai 

ievietošanai konteineros, lai konteineru saturs atbilstu Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 

pielikuma Nr. 3 fiksētajām prasībām. Tā kā noteikumi nosaka individuālas apglabāšanas 

prasības plašam radionuklīdu klāstam, tad plānojot reaktora demontāžas darbus ir 

nepieciešams izvērtēt demontāžā iegūto materiālu sastāvu no tā radionuklīdu sastāva 

viedokļa un identificēt tos materiāla sastāvā esošos radionuklīdus, kas var radīt vislielāko 

ietekmi glabātavas pēcslēgšanas periodā. Kā norādīts augstāk, nozīmīgākie raionuklīdi pēc 

radioaktivitātes līmeņa atkritumos, kurus paredzēts iegūt Salapils kodolreaktora demontāžas 

procesā, ir tritijs, kas raksturojas ar augstu mobilitāti un Co-60. 



86 
 

 

 

4.6. Drošības un monitoringa pasākumu apraksts 
 

Pašlaik spēkā esošā radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” monitoringa programma ir 

apstiprināta 2016. gada 20. oktobrī un tā stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī.  

Saskaņā ar monitoringa programmu operators veic sekojošus pasākumus:  

- Gamma starojuma dozas jaudas kontroli kontrolurbumos; 

- Gamma starojuma dozas jaudas mērījumi kontroles zonā; 

- Gamma starojuma dozas jaudas mērījumi pārraudzības zonā; 

- Gamma starojuma dozas jaudas mērījumi virs apglabāšanas tvertnēm; 

- Grīdas (ceļu) radioaktīvās nosmērētības noteikšana dezaktivācijas punkta telpās, 

pagaidu glabātavā, 7. tvertnē; 

- Pazemes ūdeņu radioaktīvā piesārņojuma noteikšana kontrolurbumos Nr. B-4, B-

3,  kontrolurbumos Nr. 6, 7, 8 un pārējos kontrolurbumos; 

- Virszemes ūdeņu piesārņojums (divās vietās); 

- Nokrišņu radioaktīvā piesārņojuma noteikšana kontroles zonā; 

- Augsnes radioaktīvā piesārņojuma noteikšana kontroles zonā (2 vietās) un 

pārraudzības zonā (2 vietās); 

- Augu paraugu radioaktīvā piesārņojuma noteikšana pārraudzības zonā (2 vietās – 

skujas, jaunie dzinumi); 

- Gaisa radioaktīvā piesārņojuma noteikšana kontroles zonā. 

γ – starojums objekta kontroles un pārraudzības zonu kontrolpunktos. γ - starojuma dozas 

jauda kontroles zonas un pārraudzības zonas kontrolpunktos kopš 1987. gada tiek mērīta 

katru darba dienu. Abu zonu robežas attēlotas 6. attēlā. 

Mērījumi tiek veikti ar radiometriem 0,1 m attālumā no zemes virsmas. γ -starojuma 

mērīšanas kontrolpunkti ir izvēlēti konkrētās vietās – viens pārraudzības zonā pretī ieejai 

laboratorijā, bet otrs kontroles zonā uz ceļa pretī 6. tvertnei. Šajos kontrolpunktos γ -

starojums ir vidējā dabiskā fona līmenī (0,06 - 0,012 μSv/h), svārstās atkarībā no gadalaika, kas 

atbilst ikgadēji novērotajām svārstībām. Šie mērījumu rezultāti kalpo par atskaites punktu 

salīdzinājumam ar kontrolmērījumu rezultātiem attiecīgās zonas teritorijā un telpās. 

γ – starojums radioaktīvo atkritumu glabātavas pārraudzības zonas teritorijā. Regulāri gamma 

fona mērījumi no 1987. gada tiek veikti divas reizes gadā ar radiometru 0,1 m attālumā no 

zemes virsmas. Saskaņā ar pašreiz pastāvošo radioekoloģiskās kontroles programmu mērījumi 

tiek veikti ar tīkla soli 10 m x 10 m tehnoloģiskajā daļā un ar tīkla soli 50 m x 50 m pārējā 

pārraudzības zonas daļā. 

Ikgadējie γ-fona mērījumu rezultāti pārraudzības zonas teritorijā ir dabiskā fona līmenī, γ-

starojuma minimālās un maksimālās vērtības attiecīgi ir 0,08 un 0,17 μSv/h. 

Darba telpu nefiksētā virsmas piesārņojuma ar α- un β- radioaktīvajiem nuklīdiem kontrole, 

saskaņā ar radioekoloģisko kontroles programmu, tiek veikta vismaz reizi mēnesī vai pēc katra 

darba ar radioaktīvām vielām, izmantojot radiometru, saskaņā ar metodikas [27] un 

radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” radioekoloģiskās kontroles programmas prasībām. 
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Tvertņu integritātes testā ir pierādīts, ka ar pielietoto metodi, t.i. vertikālu urbumu 

izveidošanu tvertņu tuvumā un paraugu ņemšanu 4 m un 7 m dziļumā nav konstatējamas 

radioaktīvā piesārņojuma noplūdes no tvertnēm Nr. 1 līdz Nr. 6. Konservatīvi vērtējot iegūtos 

rezultātus, un ņemot vērā ūdens plūsmā mazkustīgo radionuklīdu nelielo pārvietošanās 

ātrumu gruntī, ko nosaka gan grunts, gan radionuklīdu sorbcijas īpašības, un, ņemot vērā, ka 

piesārņojuma infiltrācija no grunts virsmas sākotnējā fāzē līdz piesātinātās zonas sasniegšanai 

notiks praktiski vertikāli, ir ieteicams veikt piesārņojuma kontroli, veicot urbšanas un 

paraugošanas darbus lielākā dziļumā, līdz piesātinātās zonas sasniegšanai, noņemot paraugus 

2 – 4 m intervālā. 

Monitoringa programma, kura jārealizē pēc jauno tvertņu un ilgtermiņa glabātavas 

būvniecības glabātavas ekspluatācijas periodā principā būtiski neatšķirties no jau esošās 

monitoringa programmas.  

Lai izpildītu monitoringa programmu ir jāīsteno pasākumu komplekss, kas ietver visu 

nepieciešamo kontroles un monitoringa darbību veikšanu sākot no radioaktīvo atkritumu 

paku piegādes objektā, paku integritātes un nosmērētības kontrole, radioaktīvo atkritumu 

atbilstības pieņemšanas kritērijiem pārbaudes, radioaktīvo atkritumu identifikācijas 

nodrošināšanai, reģistrācijai, uzskaitei, līdz to izvietošanai radioaktīvo atkritumu tvertnēs vai 

ilgtermiņa glabātavā, kā arī visas kontroles darbības potenciālā piesārņojuma izplatības vidē 

kontrolei. 

Monitoringa programmā jāņem vērā jauno tvertņu infrastruktūras elementi, kuri ļauj savākt 

tvertnē potenciāli uzkrājušos ūdeni, tādejādi bez jau esošajiem monitoringa pasākumiem reizi 

ceturksnī tiek rekomendēts veikt ūdens monitoringu. Monitoringa ievaros jāveic kopējās 

radioaktivitātes mērījumi α, β un γ starojumam. Konstatējot virs fona līmeņa paaugstināts 

radioaktivitātes līmeni no tvertnes savāktajos ūdeņos, nepieciešams veikt  arī specifisku 

radionuklīdu noteikšanu. Jāpievērš uzmanība radionuklīdiem, kas saskaņā ar paredzamo 

darbību tiks apglabāti tvertnē. Paaugstinātas β starojuma konstatēšanas gadījumā ieteicams 

veikt: H-3; Cs-137 mērījumus,  γ starojuma gadījumā Co-60.  

Radioaktīvo atkritumu glabātavas ekspluatācijas periodā tiek veikts pasākumu komplekss, lai 

nodrošinātu glabātvas darbību saskaņā ar tiesību aktu prasībām. 

Radioaktīvo atkritumu apglabāšana un ilgstoša glabāšana  

Saskaņā ar Ministu kabineta noteikumiem Nr.129  74. punkta prasībām, radioaktīvo atkritumu 

glabātavā “Radons” apglabā: 

- radioaktīvos atkritumus, kas nesatur radionuklīdus, kuru pussabrukšanas periods ir 

ilgāks  par 30 gadiem; 

- radioaktīvos atkritumus, kuru kopējā radioaktivitāte ir mazāka par Ministru kabineta 

2002.gada 19.marta noteikumu Nr.129 “Prasības darbībām ar radioaktīvajiem 

atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem”  3.pielikumā noteikto vērtību; 

- zemas un vidējas aktivitātes radioaktīvos atkritumus, kas satur tikai tādus 
radionuklīdus, kuru kopējā vai īpatnējā radioaktivitāte pēc laikposma, kurā tiek veikta 
kontrole radiācijas drošības un kodoldrošības jomā un realizētas radiācijas 
monitoringa programmas, lai pārliecinātos, ka apglabātie radioaktīvie atkritumi 
neapdraud vidi un darbiniekus, kuri veic darbības ar radioaktīvajiem atkritumiem, un 
iedzīvotājus (valsts uzraudzības periods), to radioaktīvās sabrukšanas rezultātā būs 
samazinājusies līdz normatīvajos aktos noteiktajiem limitiem, kurus nepārsniedzot 
nav nepieciešama licence; 
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- radioaktīvos atkritumus, kas satur radionuklīdus, kuru kopējā un īpatnējā 
radioaktivitāte pēc valsts uzraudzības perioda beigām to radioaktīvās sabrukšanas 
rezultātā būs lielāka par normatīvajos aktos noteiktajiem limitiem, kurus 
nepārsniedzot nav nepieciešama licence, ja ilgtermiņa drošības novērtējums pierāda, 
ka pēc tam, kad izveidota papildu fiziskā barjera un tukšumi radioaktīvo atkritumu 
tvertnē starp radioaktīvo atkritumu pakām aizpildīti ar betonu, radioaktīvo atkritumu 
radītā paredzamā jonizējošā starojuma doza nepārsniedz 300 µSv gadā. 

- Radioaktīvie atkritumi un jonizējošā starojuma avoti, kas neatbilst apglabāšanas  

nosacījumiem, tiek ilgstoši glabāti pievirsmas glabātavas 7. tvertnes divos atsevišķos 

nodalījumos un pagaidu glabātavā. Turpmākajā paredzētajā dabībā, kad tiks izbūvēta 

ilgtermiņa glabātava, šie radioaktīvie atkritumi tiks pārvietoti no 7. tvertnes uz 

jaunbūvējamo glabātavu. 

- Radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons” apglabāšanai vai ilgstošai glabāšanai 

nepieņem un neapglabā: 

- radioaktīvos atkritumus, kas satur ķīmiski vai bioloģiski bīstamus materiālus 

un materiālus, kas var ierosināt bīstamas infekcijas slimības vai jebkurā citā 

veidā apdraudēt epidemioloģisko drošību radioaktīvo atkritumu 

apglabāšanas uzņēmumā; 

- radioaktīvos atkritumus, kuri satur radionuklīdus, kuru pussabrukšanas 

periods ir mazāks par 50 dienām, ja to sabrukšanas rezultātā nerodas 

ilgdzīvojoši meitas produkti. 

Operators, ievietojot konteinerus radioaktīvo atkritumu glabātavas tvertnes nodalījumos, vaic 

konteinu marķēšanu ar glabātavā ievietošanas kārtas numuru uz konteinera augšējās virsmas. 

Radioaktīvo paku pieņemšana pārvadāšanai 

Operatoram veicot radioaktīvo paku pieņemšana klientu uzņēmumos tiek veikta 

dokumentācijas noformēšana radioaktīvo atkritumu pieņemšani un loģistikas operāciju 

veikšanai. Nododot radioaktīvos atkritumus, klientam jāiesniedz VSIA “Latvijas vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas cents” dokumenti, kas apliecina radioaktīvo atkritumu identitāti. 

Radioaktīvo atkritumu pieņemšana no klienta tā uzņēmumā notiek uz abpusēja līguma 

pamata. Bez līguma tiek pieņemti radiācijas avāriju seku rezultātā radušies radioaktīvie 

atkritumi. Galvenais dokuments radioaktīvo atkritumu pieņemšanā ir pieņemšanas – 

nodošanas akts, kurā norāda: 

- izotopisko sastāvu, 

- dozas jaudu uz pakas virsmas, 

- katra izotopa radioaktivitāti vai kopējo radioaktivitāti  (Bq), 

- radioaktīvo atkritumu masu.  

Pieņemšanas-nodošanas aktam pievieno visus pieejamos dokumentus vai to kopijas, kas satur 

informāciju par pieņemamajiem radioaktīvajiem atkritumiem. Radioaktīvo atkritumu 

nodošanas-pieņemšanas aktu paraksta abu pušu pārstāvji, kas tieši piedalās radioaktīvo 

atkritumu nodošanas-pieņemšanas procesā. 

Radioaktīvo atkritumu glabātavas operators veic radioaktīvo atkritumu katras individuālas 

pakas kontroli sekojošā kārtībā: 
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- Dozimetriskā kontrole: 

-  pārbauda, lai jonizējošā starojuma dozas jauda nepārsniedz 2 mSv/h uz 

jebkura pakas ārējās virsmas punkta; 

- pārbauda, lai nefiksētais radioaktīvais piesārņojums uz pakas ārējās virsmas 

beta starojuma avotiem, gamma starojuma avotiem un zema toksiskuma alfa 

starojuma avotiem nepārsniedz 4 Bq/cm2 uz 300 cm2 pieejamās virsmas, bet 

citiem alfa starojuma avotiem 0,4 Bq/cm2 uz 300 cm2 pieejamās virsmas. 

- Radioaktīvo atkritumu glabātavas operators veic radioaktīvo atkritumu radītāja 

operatora sniegtās informācijas kontroli par katrā radioaktīvo atkritumu pakā 

ievietotajiem atkritumiem: 

-  pēc pieņemšanas – nodošanas aktā sniegtās pārbauda, lai katrā pakā būtu 

tikai vienas grupas radioaktīvie atkritumi: 

-     cietie radioaktīvie atkritumi, 

-     šķidrie radioaktīvie atkritumi, 

-     bioloģiskie radioaktīvie atkritumi, 

-     lietoti slēgtie starojuma avoti, 

-     pēc pieņemšanas – nodošanas aktā sniegtās pārbauda, lai radioaktīvo 

atkritumu pakā netiktu sajaukti kopā: 

-    apstrādāti un neapstrādāti radioaktīvie atkritumi, 

-    īsdzīvojoši un ilgdzīvojoši radioaktīvie atkritumi, 

-    zemas un vidējas aktivitātes atkritumi ar augstas aktivitātes atkritumiem; 

- pārbauda, lai sķidrie radioaktīvie atkritumi būtu iepakoti: 

-  dubultkonteinerā, un lai ārējā konteinera ietilpība būtu pietiekama visu 

šķidro radioaktīvo atkritumu drošai glabāšanai, ja iekšējais iepakojums zaudē 

hermētiskumu, 

-  vai arī šķidro radioaktīvo atkritumu paka ir nodrošināta ar šķidrumu 

absorbējošu materiālu, kas pēc šķidrā radioaktīvā satura noplūdes nonāk 

saskarē ar šķidrumu un spēj absorbēt divkāršu šķidrā satura apjomu. 

- Radioaktīvo atkritumu glabātavas operators veic apglabāšanai un ilgstošai glabāšanai 

sagatavoto radioaktīvo atkritumu paku kontroli: 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.129 prasībām, apglabāšanaivai ilgstošai glabāšanai 

tiek pieņemti A-172 tipa dzelzsbetona konteineri vai nerūsošā tērauda mucas ar 

iecementētiem radioaktīvajiem atkritumiem.  

Pieņemot konteineru transportēšanai, radioaktīvo atkritumu glabātavas operators pārbauda: 

- lai jonizējošā starojuma dozas jauda nepārsniedz 2 mSv/h uz jebkura pakas ārējās 

virsmas punkta; 

- lai nefiksētais radioaktīvais piesārņojums uz pakas ārējās virsmas beta starojuma 

avotiem, gamma starojuma avotiem un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem 
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nepārsniedz 4 Bq/cm2 uz 300 cm2 pieejamās virsmas, bet citiem alfa starojuma 

avotiem 0,4 Bq/cm2 uz 300 cm2 pieejamās virsmas; 

- lai pakas izmēri un masa atbilstu transportēšanai paredzātā autotransporta un 

radioaktīvo atkritumu glabātavas operatora izmantojamo celšanas iekārtu slodzēm, 

- vai radioaktīvo atkritumu pieņemšanas – nodošanas aktā ir norādīta pietiekama 

informācija par radioaktīvajiem atkritumiem (par visiem radionuklīdiem, to īpatnējo 

un kopējo radioaktivitāti). 

 

Radioaktīvo atkritumu glabātavas operators veic radioaktīvo atkritumu paku marķējuma 

kontroli pārbaudot, lai uz pakas būtu norādīts: 

- pakas nosūtītājs un saņēmējs; 

- ADR numurs, pirms kura ir burti “UN” un oficiālais  kravas nosaukums (izņēmuma paku 

gadījumā jānorāda tikai ADR numurs); 

- radiācijas brīdinājuma zīme uz pakas divām pretējām ārējām virsmām (atbilstoši 7.A, 

7.B vai 7.C paraugiem pēc MK. Not. Nr.307)); 

- uz katras bīstamības zīmes, kas atbilst 7.A, 7.B vai 7.C paraugam, jānorāda: 

- radionuklīdu nosaukumi un simboli, 

- radioaktivitāte (Bq), 

- transporta indekss (I-BALTS kategorijas zīmei transporta indeksa ieraksts nav 

vajadzīgs); 

- katru paku, kuras bruto masa pārsniedz 50 kg, salasāmi un izturīgi iepakojuma ārpusē 

marķē, norādot bruto masu kg. 

Radioaktīvo vielu, radioaktīvo iekārtu un materiālu, kā arī radioaktīvo atkritumu 

transportēšana tiek veikta atbilstoši MK 2001.gada 3.jūlija noteikumu Nr.307 ,,Noteikumi par 

aizsardzību pret jonizējošo starojumu transportējot radioaktīvos materiālus” prasībām un ADR 

[21] prasībām. Radioaktīvo atkritumu transportēšana tiek veikta izmantojot autotransportu, 

kurš aprīkots atbilstoši MK 2005.gada 6.septembra noteikumu Nr.674 „Bīstamo kravu 

pārvadājuma noteikumi” prasībām un kura vadītāji, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

izgājuši speciālu apmācību kursu, un komersanti (opratori) saņēmuši speciālās atļaujas 

(licences) bīstamu (t.sk. 7. klases – radioaktīvu materiālu) kravu pārvadājumu veikšanai. 

- Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām transportēšanai tiek pieņemti: 

- atbilstoši MK 2002.gada 19.marta noteikumu Nr.129 “Prasības darbībām ar 

radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem” prasībām 

iepakoti radioaktīvie atkritumi no Latvijas Republikas iestādēm un 

uzņēmumiem atkritumu rašanās vietās, to nogādei uz radioaktīvo atkritumu 

pārstrādes vietu;  

- atbilstoši MK 2002.gada 19.marta noteikumu Nr.129 “Prasības darbībām ar 

radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem” prasībām 

pārstrādāti un apglabāšanai vai ilgstošai glabāšanai sagatavoti A-172 tipa 

dzelzsbetona konteineri vai nerūsošā tērauda mucas ar iecementētiem 
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radioaktīvajiem atkritumiem no to pārstrādes vietas uz apglabāšanas vietu 

radioaktīvo atkritumu glabātavu ,,Radons”; 

- radioaktīvas vielas, radioaktīvās iekārtas un materiāli transporta iepakojumā, 

kas atbilst izgatavotāja tehniskajām un normatīvo aktu prasībām. 

- Radioaktīvās kravas drīkst transportēt tikai speciāli aprīkotos transportlīdzekļos, kuros 

papildiekārtas nodrošina: 

- vadītāja kabīnes aizsardzību pret jonizējošo starojumu, 

- drošu konteineru (paku) stiprinājumu kravas nodalījumā. 

 Pārvadājamie radioaktīvie materiāli pēc to aktivitātēm, pēc klāt esošajiem radionuklīdiem vai 

nezināmiem radionuklīdiem vai to maisījumiem un agregātstāvokļa, atbilstoši spēkā esošajiem 

noteikumiem, tiek iedalīt vairākās grupās, katrai grupai piemērojot noteikumiem atbilstošu 

iepakojuma pakas tipu. 

- Radioaktīvs materiāls, kura aktivitāte nepārsniedz MK 2001. gada 3. jūlija noteikumu 

Nr.307,,Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu transportējot 

radioaktīvos materiālus” 3.pielikumā vai ADR 2.2.7.2.4.1.2. tabulas 4.slejā noteiktos 

kopējās aktivitātes limitus izņēmuma pakai, tiek klasificēts kā ANO Nr.UN2910 

RADIOAKTĪOVS MATERIĀLS, IZŅĒMUMA PAKA – IEROBEŽOTS MATERIĀLA 

DAUDZUMS, ja 

- radiācijas līmenis nevienā pakas ārējās virsmas punktā nepārsniedz 5 µSv/h, 

- ja paka saglabā savu radioaktīvo saturu parastajos pārvadāšanas apstākļos, 

- paka ir marķēta kā “RADIOAKTĪVS” uz iekšējās virsmas tādā veidā, ka, atverot 
paku, ir redzams brīdinājums par radioaktīvā materiāla klātbūtni. 

Šajos gadījumos nav nepieciešams sertificēts iepakojums. 

Izņēmuma pakas transportēšanu bez bojājumiem iztur transportējot tās parastos 

apstākļos (transportēšana bez starpgadījumiem). 

- Radioaktīvs materiāls ar zemu īpatnējo aktivitāti (LSA) vai objekts ar virsmas 

sasmērējumu (SCO). 

Atbilstoši ADR p. 4.1.9.2.4. noteiktajam, šādi radioaktīvie materiāli pārvadāšanai 

jāiepako atbilstošos rūpnieciskajos iepakojumos IP-1, IP-2, IP-3.  

- Kā IP-1 iepakojumu var izmantot jebkuru iepakojumu (nav sertificēts), kas atbilst 
ADR  6.4.2. iedaļā un 6.4.7.2. punktā norādītajām prasībām. 

- Kā IP-2 iepakojumu var izmantot iepakojumu ar ADR kodu, kas paredzēts I vai II 
iepakojuma grupai (sertificēts iepakojums), ja tiek ievērotas ADR  p.6.4.5.4.1.  
prasības.                                                                                             

IP-1 pakas iztur transportēšanu bez bojājumiem transportējot tās parastos apstākļos, 

bet IP-2 pakas arī transportējot tās normālos apstākļos (transportēšana ar 

neievērojamiem starpgadījumiem).  

A tipa iepakojumus projektē un izgatavo konkrētam gadījumam, ņemot vērā 

radioaktīvā materiāla radioaktivitāti, starojuma veidu, masu, tilpumu, formu. 

Izņēmuma gadījumos radioaktīvo materiālu pārvadājumi, kuriem nepieciešams A tipa 

iepakojums, var veikti noformējot īpašo kārtību. Transportēšanai īpašā kārtībā 
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nepieciešams Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā izņemt atbilstības 

apliecinājumu transportēšanai īpašā kārtībā. 

- Radioaktīvās kravas īpašā kārtībā tiek transportētas atbilstoši MK 2001.gada 3.jūlija  

noteikumu  Nr.307 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu, 

transportējot radioiaktīvos materiālus” 6.6. apakšnodaļas prasībām. 

-    Transportlīdzekļa aprīkojums: 

- viens pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts ar minimālo ietilpību 2kg sausa 
pulvera; 

- papildus viens vai vairāki pārnēsājamie pulvera tipa ugunsdzēšāmie aparāti ar 
ietilpību atkarībā ar izmantotā autotransporta maksimāli pieļaujamaās masas;  

- vismaz viens autotransporta līdzekļa svaram un riteņu diametram atbilstošs 
stāvbalsts; 

- divas patstāvīgi stāvošas brīdinājuma zīmes; 

- acu skalošanas šķidrums; 

- katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim: 

- brīdinājuma veste, 

- portatīva apgaismes ierīce, 

- aizsargcimdu pāris, 

- acu aizsardzības līdzeklis. 

- Pazīšanas zīmes un bīstamības zīmes 

Saskaņā ar Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo karavu starptautiskajiem pārvadājumiem 

ar autotransportu un pēc MK 2001.gada 3.jūlija noteikumu Nr.307. ,,Noteikumi par 

aizsardzību pret jonizējošo starojumu transportējot radioaktīvos materiālus” prasībām 

jābūt: 

- atbilstoša 7.klases vielu pazīšanas  zīmes - viena automašīnas priekšā, otra aizmugurē,  

- jābūt 7.klases transporta bīstamības zīmēm automašīnai uz abiem kravas kastes 

sāniem un aizmuguē. 

-  Dokumenti, kam jābūt autotransportā: 

- kravas pavadzīme, kurā norādīts: 

- ADR numurs, pirms kura ir burti “UN” un oficiālais kravas nosaukums; 

- klases numurs “7”; 

- radionuklīda nosaukums vai simbols, bet radionuklīdu maisījumu 
gadījumā – attiecīgs vispārīgais apraksts vai to radionuklīdu uzskaitījums, 
attiecībā uz kuriem ir vislielākie ierobežojumi; 

- materiāla fizikālās un ķīmiskās formas apraksts vai paziņojums, ka 
materiāls ir  īpašas formas vai mazdisperss radioaktīvais materiāls; 

- radioaktīvā satura maksimālā aktivitāte pārvadāšanas laikā, kas izteikta 
bekerelos ar attiecīgo SI sistēmas prefiksa simbolu; 

- pakas kategorija (I-BALTS, II-DZELTENS, III-DZELTENS); 
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- transporta indekss (kategorijām II-DZELTENS, III-DZELTENS); 

- katra kompetentās iestādes izdota apstiprinājuma sertifikāta 
identifikācijas zīme, kas piemērojams sūtījumam; 

- paku skaits un apraksts; 

- nosūtītāja un saņēmēja nosaukumi un adreses; 

- rakstiskā instrukcija (standarta no ADR) , 

- katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim identifikācijas dokumentam, 

- autovadītājam  jābūt  Ceļu satiksmes drošības dienesta izdotai atļaujai 7.klases 
bīstamo vielu pārvadāšanai; 

- atbilstības apliecinājums pārvadājumiem īpašā kārtībā. 

- Radioaktīvās kravas pavadītājs pavada automašīnu visā iekraušanas – transportēšanas 

- izkraušanas laikā un nodrošina: 

- visu procesu dozimetrisko kontroli, 

- seko, lai radioaktīvo atkritumu pakas kravas kastē tiktu sakrautas tā, ka jonizējošā 
starojuma doza autovadītāja kabīnē būtu minimāla un ne vairāk kā 10 µSv/h un 
tāpēc: 

- pakas novieto kravas kastes aizmugurē, 

- pakas ar mazāko starojuma dozas jaudu novieto kravas kastes priekšpusē  
lai tās ekranētu jaudīgākās pakas kravas kastes aizmugurē; 

- pēc katra reisa pārbauda automašīnas kravas kastes iekšējo virsmu 
radioaktīvā piesārņojuma līmeni, ja nepieciešams, noorganizē 
dezaktivāciju. 

Radioaktīvo atkritumu glabātvas operators veic darbinieku saņemtās dozas monitoringu, 

apgādājot darbiniekus ar kalibrētiem individuālajiem dozimetriem un veicot saņemtās dozas 

dokumentēšanu. Ir nepieciešams nodrošināt stacionāras iekārtas darbinieku apģērbu un 

ķermeņa nosmērētības ar radioaktīvo piesārņojumu mērījumus sevišķi periodā, kad tiks veikta 

intensīva Salaspils kodolreaktora demontāžas darbos iegūto radioaktīvo atkritumu 

apglabāšana. Darbinieku apstarošanas kontrole ir veicama saskaņā ar Ministru kabineta 2013. 

gada 12. novembra noteikumu Nr. 1284 “Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites 

kārtība” nosacījumiem [5].   

Lai pasargātu darbiniekus no radioaktīvā starojuma un mērītu iespējamās radioaktīvo vielu 

noplūdes apkārtējā vidē, ēku iekštelpas gaisā ir jānosaka cieto daļiņu un tritija daudzums. 

Sevišķi tas attiecas uz ilgtermiņa glabātavu, kurā ir paredzēts izveidot ventilācijas sistēmu, 

kuru ir iespējams aprīkot ar attiecīgām iekārtām gaisa piesārņojuma mērījumu nodrošināšanai 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu NR. 129  punkta 40 nosacījumiem. Mērījumi veicami 

divas reizes gadā. Darbība ir veicama, jo pastāv iespēja, ka atkritumu loģistikas un glabāšanas 

procesā no apglabātajiem un glabājamiem radioaktīvajiem atkritumiem, tajā skaitā no betona, 

kas izmantotos atkritumu cementēšanai un konteineru materiāliem var izdalīties radioaktīvā 

piesārņojuma mikrokomponenti, tajā skaitā tritiju saturošais ūdens, kas var adsorbēties uz 

putekļiem.  

Darbinieki uzsākot darbu veic ikdienas apgērba nomaiņu ar specapģērbu, kas notiek 

darbinieku sanitārās curlaides garderobē. Nepieciešamības gadījumā darbinieki ir jāapgādā ar 
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individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (respiratoriem, cimdiem, apaviem, redzes 

aizsarglīdekļiem). 

Būvju virsmu nosmērētības pakāpes kontrolei ir jāveic smērtesti. Smērtesti jāveic pēc katra 

darba, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī. 

Kontroles zonas notekūdeņi vienu reizi ceturksnī ir jāpārbauda uz radioaktīvo piesārņojumu. 

Objekta kontroles zonā ir jāorganizē nepārtraukta γ starojuma kontrole ar radiometriem.  

Nepieciešams kontrolēt transporta līdzekļu radioaktīvo piesārņojumu, tiem izbraucot no 

objekta teritorijas. 

Ārpus objekta teritorijas ir nepieciešams veikt gruntsūdeņu kvalitātes kontroli, veicot 

paraugošanu no kontrolurbumiem. Bez esošajiem kontrolurbumiem ir mērķtiecīgi apsvērt 

papildus kontrolurbumu izveidi uz ziemeļrietumiem no glabātavas. Urbumus pēc gruntsūdens 

plūsmas virziena modelēšanas rezultātiem var būt nepieciešams izvietot virzienā starp 

esošajiem urbumiem 7 un 8, kā arī virzienā starp urbumiem 8 un 28 (skat. 12. attēlu). 

Radioaktīvo atkritumu glabātavas fiziskās aizsardzības nodrošināšanas pasākumi glabātavas 

ekspluatācijas posmā ir veicami saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 4. novembra 

noteikumu Nr. 508 “Jonizējošā starojuma avotu fiziskās aizsardzības prasības”.  

Ekspluatācijas posmā objektam jānodrošina fiziskā aizsardzības, ko nodrošina gan 

infrastruktūras elementi, gan speciāls apmācīts personāls.  Konkrētu aizsardzības plānu un 

īstenojamos pasākumus objekta operators izstrādā un ievieš saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 508 prasībām sadarbībā ar Drošības policijas speciālistiem. 

Pēc radioaktīvo atkritumu glabātavas slēgšanas posma (valsts uzraudzības periodā)  fiziskās 

aizsardzības nodrošināšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 normas. 

Noteikumi paredz operatoram nodrošināt teritorijai fizisko aizsardzību izmantojot arī sargu 

patruļas tieši ap radioaktīvo atkritumu tvertnēm. Citas fiziskās aizsardzības metodes var 

iekļaut tehnisko novērošanas un signalizācijas līdzekļu izmantošanu.  

Pēc radioaktīvo atkritumu krātuves slēgšanas veic brīdinošās informācijas izvietošanu uz 

tvertnes saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 nosacījumiem. 

 

4.7. Ūdensapgāde 
 

Radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” ūdens apgāde tiek nodrošināta no dziļurbuma, kas 

atrodas objekta teritorijā. Vēsturiski bija pieejams vēl viens dziļurbums, taču tas ir nolietojies 

un, lai nepadraudētu pazemes ūdeņu resursus ar iespējamo piesārņojumu, ir aiztamponēts.  

Ūdens apgādes sistēmas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, jo tā ir izbūvēta objekta 

būvniecības periodā, un tādejādi tiek rekomendēts veikt tās rekonstrukciju objekta normālas 

darbības nodrošināšanai bez traucējumiem, kā arī  lai nodrošinātu patēriņa pieaugumu jauno 

infrastruktūras objektu būvniecības un to darbības laikā 
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4.8. Notekūdeņu apsaimniekošana 
 

Radioaktīvo atkritumu glabātavā „Radons” saimnieciskie (komunālie) notekūdeņi tiek savākti 

nosēdakās un pēc tam periodiski izvesti uz Baldones pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. 

Kontroles zonā savāktie nokrišņu ūdeņi tiek savākti speciālās notekās. Tiek veikta to 

radioaktīvā piesārņojuma kontrole. Ja piesārņojums netiek konstatēts, tiek organizēta šo 

ūdeņu novadīšana vidē. 

 

4.9. Teritorijas un  tās apkārtnes piesārņojuma ar radionuklīdiem un 
tā izplatības tendences 

 

Radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” operators – VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” veic vides monitoringu saskaņā ar Radiācijas drošības centra 

apstiprināto monitoringa programmu. Monitoringa  programmas ietvaros tiek kontrolēti 

sekojoši vides parametri: 

- Gamma starojuma dozas jauda kontrolurbumos kontroles zonā; 

- Gamma starojuma dozas jaudas mērījumi kontroles zonā; 

- Gamma starojuma dozas jaudas mērījumu rezultāti pārraudzības zonā  

- Gamma starojuma dozas jaudas mērījumu rezultāti virs apglabāšanas tvertnēm; 

- Pazemes ūdeņu radioaktīvā piesārņojuma kontrole; 

- Virszemes ūdeņu radioaktīvā piesārņojuma kontrole; 

- Nokrišņu ūdeņu radioaktīvā piesārņojuma kontrole; 

- Gaisa aerosolu radioaktīvā piesārņojuma kontrole; 

- Augsnes radioaktīvā piesārņojuma kontrole; 

- Egļu skuju radioaktīvā piesārņojuma kontrole. 
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12. Attēls. Radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” pazemes ūdeņu monitoringa un 

ūdensapgādes urbumu izvietojums. 

Apzīmējumi:  

- Monitoringa urbumi 

- Ūdens apgādes urbumi. 

 



40. Tabula. Monitoringa dati 2011 – 2015. gads. 

  

Nr. Mērījums 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads 

 Gamma fona kontrole kontroles zonas 

kontrolurbumos, S/h 
0,1 - 0,18 0,1 - 0,18 0,08 – 0,13 0,08 – 0,14 0,1 – 0,14 

1.  Gamma fona kontrole kontroles zonā ar tīklu 5 m * 5 

m, S/h 
0,06 – 0,11 0,079 - 0,105 0,087- 0,127 0,084- 0,126 0,083 – 0,159 

2.  Gamma fona kontrole pārraudzības zonā ar tīklu 10 

m * 10 m, S/h 
0,08 –0,09 0,068 –0,109 0,093 - 0,131 0,013 - 0,132 0,084 – 0,148 

3.  Gamma fona kontrole virs apglabāšanas tvertnēm, 

S/h 
0,11-0,14 0,075–0,11 0,08 - 0,14 0,085 – 0,14 0,085 – 0,14 

4.  Pagaidu glabātavas beta nosmērētība, daļ./cm2min 0,14- 0,18 0,15- 0,20 0,18 -0,25 0,15 -0,25 0,15 – 0,30 

5.  7.tvertnes beta nosmērētības kontrole daļ./cm2min 0,13- 0,17 0,15- 0,17 0,15- 0,17 0,15- 0,17 0,15- 0,25 

6.  Kontrolurbumu ūdens īpatnējās radioaktivitātes 

kontrolei ārpus kontroles zonas, Bq/l 
<0,3- 1,5 <0,3- 2,0 0,5 – 1,6 0,05 – 1,8 0,03 – 1,9 

7.  Ūdenstilpju ūdens īpatnējās radioaktivitātes kontrole 

5 km rādiusā, Bq/l <0,3 – 0,5 <0,3 – 0,5 0,2 – 0,7 0,11 – 0,5 0,03 – 0,6 

8.  Nokrišņu kontrole, Bq/l <0,002 - 0,5 <0,01- 0,1 0,02 – 0,07 0,025 - 1287 0,003 – 0,1 
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Salīdzinot 40. tabulas 1.,2., 3. rindas datus ar jonizējošā gamma starojuma fona līmeni monitoringa stacijās citur Latvijā, ir konstatējams, ka tas faktiski 

neatškiras. Jonizējošā gamma starojuma fona līmenis Baldonē ir apmēram 0,06 µSv stundā, Liepājā - 0,1 µSv stundā, Jelgavā – 0,12 µSv stundā, Liepājā 0,08 

µSv stundā.10 

 

                                                           
10 http://www.vvd.gov.lv/kontrole/radiacijas-drosibas-kontrole/radiacijas-limenis-latvija/  

N

r. 
Mērījums 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads 

9.  Gaisa aerosolu kontrole, Bq/m3 1,6x 10-5 - 0,097 4,4x 10-5 - 0,3 1,6 x 10-5 - 0,4 2,75 x 10-5 - 0,07 2,4x 10-5 - 0,038 
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http://www.vvd.gov.lv/kontrole/radiacijas-drosibas-kontrole/radiacijas-limenis-latvija/


 

Saskaņā ar monitoringa ziņojumiem par laika posmu 2011. – 2015. gadu vides radioaktīvais 

piesārņojums nav konstatēts.  

Neskatoties uz monitoringa ziņojumu par laika posmu 2011. – 2015. gadu fiksēto, ir 

nepieciešams veikt atsevišķu analīzi par gruntsūdens piesārņojumu ar tritiju, jo pagājušā 

gadsimta deviņdesmito gadu vidu tika konstatēts tritija piesārņojuma monitoringa urbumā B4. 

41. Tabula. Tritija īpatnējās radioaktivitātes monitoringa urbumu ūdeņos laika periodā 1996. – 

2014. gads, Bq/l. 

 

Parauga 

noņemšanas laiks 

Urb. 1 / 

Bq/l 

Urb. B-3 / 

Bq/l 

Urb. B-4 / 

Bq/l 

Urb. 6 / 

Bq/l 

Urb. 7 / 

Bq/l 

Urb. 8 / 

Bq/l 

1996. augusts   67000     

1997. g. februāris 9,9 22  67000     

1997. g. maijs 13,5) 46  12000     

1997. g. oktobris 98  261  21100     

1998. g. marts 30  59) 12900     

1998. g. maijs 14) 58) 16400     

1998. g. jūlijs 22 92  15000     

1998. g. oktobris 11 9,8  8200    30,7  

2003. g.   9300    

2004. g. marts  51 12900 12 12 17 

2004. g. augusts  12 13600 23 32 61 

2004.gada 

decembris 

 48  10980  8  9  12  

 

42. Tabula. Tritija īpatnējās radioaktivitātes urbumā B4 laika periodā 2011. - 2015. gads , Bq/l. 

Parauga 
ņemšanas 
datums 

2011 2012 2013 2014 2015 

Janvāris 50 23 15 16 20,7 

Februāris 58 16.9 12 17.5 18,9 
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Parauga 
ņemšanas 
datums 

2011 2012 2013 2014 2015 

Marts 56 23,9 8 12.2 18,9 

Aprīlis 53 21,4 6 15,8 20,9 

Maijs 49 18,4 13 17,4 16,6 

Jūnijs 48 18,3 10 19,9 1,7 

Jūlijs 46 20,4 13 15,3 1,8 

Augusts 1,5 1,5 14 16,2 19,2 

Septembris 15 12 9,5 18,9 20,6 

Oktobris 38 16 13 18,4 24 

Novembris 36 15 21 1,7 20 

Decembris 33 15 1.6 21,1 26 

Vidēji, Bq/l 40,3 16,8 11,3 15,9 17,4 

 

Tritija radioaktivitāte B4 urbumam blakus esošajā urbumā B3 ir stabila un nepārsniedz 1,5 – 

1,5 Bq/l, kas norāda uz to, ka šis urbums neatrodas pazemes ūdeņu plūsmas virzienā no 

piesārņotā areāla, kura daļa ir konstatēta urbuma B4 rajonā, vai arī tā konstrukcija neļauj 

konstatēt piesārņojumu attiecīgajā grunts līmenī, t.i., tā filtra intervāls neatrodas dziļumā, 

kurā notiek piesārņojuma pārnese.  

Kā redzams no monitoringa datiem urbumā B4 tritija īpatnējā radioaktivitāte laika posmā 

1996. – 2015. gads ir samazinājusies apmēram 4000 reižu. Šāda parādība ir izskaidrojama ar 

vairākiem fizikāliem procesiem, kas norit gruntī. Vienlaicīgi norit radionuklīda dabiskā 

sabrukšana, kas nosaka radioaktivitātes samazināšanos, pazemes ūdeņu atšķaidīšanās ar 

tīriem nokrišņu ūdeņiem, kā arī piesārņojuma laterāla izkliedēšanās, ko nosaka pazemes 

ūdeņu plūsma. Tā kā tritija pussabrukšanas periods ir 12,3 gadi, tad ir acīmredzams, ka 20 

gadu laikā fiksēto radioaktivitātes samazinājumu nav noteikusi tritija radioaktīvā sabrukšana, 

un  galveno ieguldījumu tritija piesārņojuma samazināšanā  ir noteikusi piesārņojuma 

atšķaidīšanas un izkliedēšanās/migrācija. No  12. attēlā fiksēto hidroģeoloģisko apstākļu 

raksturojuma var uzskatīt, ka piesārņoto pazemes ūdeņu migrācija var notikt dienvidrietumu 

un dienvidaustrumu virzienā, ko nosaka pazemes ūdeņu līmeņa kritums.  

Pastāv iespēja, ka iepriekš konstatēto gruntsūdeņu plūsmu ir ietekmējusi trešo personu 

darbība, kura ir veikusi neapzinātas iedarbības uz hidroloģisko tīklu, tādejādi izmainot 

hidroģeoloģisko situāciju apvidū. 

Ņemot vērā esošo iežu iespējamo horizontālās filtrācijas ātrumu, kas ir vērtējams ar apmēram 

1 – 5 m/dienā, var pieņemt, ka piesārņojuma areāla fronte ir sasniegusi hidroloģiskās sistēmas, 

kas atrodas dienvidrietumos vai dienvidaustrumos, grāvjus. Precīzākus datus par 

piesārņojuma areāla atrašanās vietu un raksturojumu ir iespējams dot, veicot 

hidroģeoloģiskus modelēšanas darbus, kas prasa iežu filtrācijas koeficientu noteikšanu, 

teritorijas ģeoloģisko un hidroģeoloģisko parametru precizēšanu, ko savukārt iespējams veikt, 

izveidojot papildus eksperimentālu monitoringa urbumu tīklu attiecīgo pētījumu izpildei un 

īstenojot gruntsūdeņu plūsmas modelēšanas eksperimentu. 

Rekomendācijas par monitoringa sistēmas papildinājumiem lūdzu skatīt sadaļā 4.6.  
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5. Scenāriju analīze 
 

Veicot ilgtermiņa drošības novērtējumu radioaktīvo atkritumu glabātavai “Radons”, tika 

pielietota vispār pieņemtā pieeja scenāriju veidošanai, kurā tiek ņemti vērā dažādi parametri, 

kā glabātavas tvertņu, apglabāto radioaktīvo atkritumu, to iepakojumu, kā arī glabātavas 

teritoriju raksturojošie raksturlielumi. 

Visos gadījumos sitācijas analīzē ir pielietota ļoti konservatīvi pieņēmumi, kas modelē 

maksimāli sliktāto hipotētisko situāciju, un attiecīgi reālu negadījumu situācijā ietekme uz vidi 

un iedzīvotājiem būs ievērojami labvēlīgāka, kas pamatojas ar radioaktīvo atkritumu 

infrastruktūras inženiertehnisko risinājumu pielietošanu un organizatoriaskajiem pasākumiem 

radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā. 

Latvijas Republikā radioaktīvo atkritumu glabātavu ilgtermiņa novērtējumu izstrādē 

pielietojamos scenāriji ir noteikti ar Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumiem Nr. 

129 “Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem” 

[1]. Attiecīgi šis novērtējums ir balstīts uz šo noteikumu prasībām, pieejamo glabātavas 

infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu raksturojošo, kas ietver hidroģeoloģisko un 

ģeoloģisko,  informāciju. 

Saskaņā ar tiesību aktu prasībām tika izstrādāti divu veidu scenāriji, vien no tiem ir attiecināms 

uz radioaktīvo atkritumu glabātavas normālas attīstības variantu un otrs, kurā paredzētas 

situācijas, kad notiek ārēju faktoru iejaukšanās glabātavas infrastruktūrā; 

- Normālas attīsības scenāriji: 
- Pirmajā gadījumā tika modelēta situācija, kad visas tvertnes ir pārsegtas 

ar pagaidu hidroizloācijas pārsegumu, kā tas ir pašraiz attiecībā uz 
tvertnēm Nr. 1 – Nr. 6, kā arī modelēts šāds hipotētiskais stāvoklis arī 
tvertnēm Nr. 7 un Nr. 8. Lai realizētu konservatīvu pieeju scenārija tika 
pieņemts, ka nokrišņu daudzums, kas infiltrējas radioaktīvajos atkritumos 
ir 375 mm gadā; 

- Otrajā gadījumā tika modelēta situācija, kad visas tvertnes ir pārklātas ar 
daudzslāņu hidroizolācijas pārsegumu, un nokrišņu daudzums, kas 
infiltrējas radioaktīvajos atkritumos saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 129 nosacījumiem ir 1,5 mm gadā; 

- Trešajā gadījumā tika modelēta situācija, kad 50 gadus pēc valsts 
uzraudzības perioda beigām, kas ir noteikts 300 gadu pēc glabātavas 
slēgšanas, ir notikusi daudzslāņu hidroizolācijas pārseguma degradācija 
un filtrācijas ātrums caur hidroizolācijas slāni ir vienāds ar vidējo ātrumu 
attiecīgās teritorijas grunts slāņos. 

- Hipotētiskās avārijas un ārējo faktoru iejaukšanās glabātavas infrastruktūrā: 
- Radiācijas avārija veicot tehnoloģiskas darbības gadījumā ir izskatītas 

situācijas, kas iespējamas radioaktīvo atkritumu glabātavas darbības 
laikā; 

- Lidaparāta avārijas gadījumā ir izskatīta lidaparata avārijas varbūtība 
glabātavas teritorijā, kā arī modelētas hipotētiskā piesārņojuma izplatības 
sekas lidaparāta avārijā izraisītā ugunsgrēka un glabātavas infrastruktūras 
bojājumu rezultātā; 

- Sprādziena diversijas gadījuma scenārijā ir izskatīts hipotētisks gadījums, 
kad sprādziena rezultātā tiek bojāti 50 % no tvertņu daudzlāņu 
hidroizolācijas pārseguma; 
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- Seismisko aktivitāšu gadījumā ir analizēta sesimiskā gadījuma ietekme uz 
slēgtajām, ekspluatācijā esošo tvertni Nr. 7, kā arī uz jaunbūvējamo 
tvertni Nr. 8. Sadaļā ir anlizēta arī situācija hipotētiskās karsta kritenes 
gadījumā. Šajā gadījumā tiek analizēta karsta parādības atstātā ietekme 
uz radioaktīvo atkritumu tvertņu daudslāņu hidroizolācijas pārsegu. 

- Hipotētiskās augu un koku sakņu ietekmes gadījumā tiek analizēta 
situācija, kad koku saknes varētu bojāt radioaktīvo atkritumu tvertņu 
daudzslāņu hidroizolācijas pārsegumu; 

- Nokrišņu ūdeņu ietekmes uz radioaktīvo atkritumu tvertņu daudzslāņu 
hidroizolācijas pārsegumu gadījumā tiek vērtēta ūdens ar dažādu pH 
vērtību iedarbību uz hidroizolācijas pārseguma komponentiem. 

- Vienģimenes mājas būvniecība glabātavas vietā scenārijā tiek analizēta 
situācija kad iedzīvotājs pēc valsts uzraudzības peridoda beigām uzbūvē 
vienģimenes māju tieši uz virs radioaktīvo atkritumu tvertnes izvedotā 
dzelzsbetona pārseguma; 

- Ceļu būves scenārija gadījumā tiek analizēta hipotētiska situācija, kad 
glabātvas teritorijā pēc valsts uzraudzības perioda beigām tiek veikti ceļu 
būves darbi, pie kam to laikā zemes darbi veic iejaukšanos gruntī 6 m 
dziļumā un tādejādi skar iebetonēto radioaktīvo atkritumu betona 
monolīta daļa. Tiek izskatīti gadijumi, kad cilvēki gūst jonizējošā starojuma 
ietekmi nejauši norijot un ieelpojot piesārņotās daļiņas, kā arī no tiešās 
ārējās apstarošanas; 

- Rotaļlaukuma scenārija gadījums ir līdzīgs vienģimenes mājas scenārijam, 
taču tiek pieņemts, ka persona, kas pakļauta starojumam ir 7 -12 gadus 
vecs bērns.  

Scenāriju analīzē tika izmantotas specializētas datorprogrammas RESRAD-OFFSITE 3.2., 

“MicroShield” 10, kā arī Excel elektroniskās tabulas. 

Radioaktīvā piesārņojuma pārneses modelēšanai tāpat kā iepriekšējos ilgtermiņa drošības 

novērtējumos tika izmantota Aragonas Nacionālās laboratorijas (ASV) Vides zinātnes nodaļas 

izstrādātā datorprogramma RESRAD-OFFSITE 3.2. 

Datorprogramma dod iespēju modelēt radioaktīvā piesārņojuma pārnesi saskaņā ar maksimāli 

konservatīvu konceptu, kas pieņem visnelabvēlīgāko situāciju attiecībā pret piesārņojuma 

pārnesi pa gruntsūdeņiem līdz ūdens ņemšanas vietai, kas tiek izmantota sadzīvē un 

lauksaimniecības darbībā, kā arī līdz virszemes ūdenstilpnei, no  kuras teorētiski iespējams 

iegūt zivis un vēžveidīgos lietošanai pārtikā.  

RESRAD ļauj aprēķināt piesārņojuma pārnesi, ņemot vērā sekojošus parametrus:  

- Piesārņojuma avotu raksturlielumi (ģeometriskie izmēri, blīvums, radionuklīdu 
koncentrācija); 

- grunts nepiesātināto slāņu ar atšķirīgām hidroģeoloģiskajām īpašībām; 
- piesārtinātā slāņa raksturlielumus; 
- lauksaimniecības produktu patēriņa raksturlielumiem; 
- biosfēras piesārņojuma pārneses parametriem. 

RESRAD datorprogrammā iekļautais modelis uzskata, ka radionuklīdi ir vienmērīgi sadalīti 

piesārņojuma avota tilpumā un radionuklīdu izskalošanās no tā notiek vienmērīgi no visa 

tilpuma. 

Novērtējums tiek izdarīts attiecībā pret aku, kas atrodas 1000 m attālumā zemāk pa 

gruntsūdens plūsmai un hipotētiskai virszemes ūdens tilpnei. 
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13.  Attēls RESRAD apskatītie piesārņojuma pārneses ceļi ar ūdeni 

 

Ir nepieciešams atzīmēt, ka modelētā situācija ir hipotētiska, jo nav iespējams paredzēt 

teritorijas izmantošanu un tajā potenciāli esošo objektu struktūru nākotnē, pie kam jaunu 

hidroloģisku objektu, tādu kā meliorācijas novadgrāvju un citu virszemes ūdens tilpņu izbūve 

var radīt ievērojamas izmaiņas pazemes ūdeņu, sevišķi gruntsūdeņu plūsmā, tādejādi 

ietekmējot hipotētiskā piesārņojuma izkliedi. 
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5.1. Normālās attīstības scenārijs 
 

Normālās attīstības scenārija gadījumā tika izskatīti trīs radioaktīvo atkritumu glabātavas 

attīstības stadijas un modelēta radioaktīvā piesārņojuma pārnese: 

1. radioaktīvo atkritumu glabātavas pašreizējā stāvoklī, kad radioaktīvo atkritumu 

tvertnes ir pārsegtas ar pagaidu pārsegumu,  

2. tās slēgšanas stāvoklī pēc Salaspils kodolreaktora demontāžas rezultātā iegūto 

radioaktīvo atkritumu apglabāšanas tajā un tvertnes ir pārsegtas ar daudzslāņu 

hidroizolācijas pārsegumu saskaņā ar normatīvu prasībām; 

3. pēc valsts uzraudzības perioda beigām, kad saskaņā ar normatīvu prasībām tiek 

uzskatīts, ka tvertņu hidroizolācijas pārsegums ir degradējies, zaudējis savas īpašības 

un tā filtrācijas īpašības ir tādas pat kā apkārtējais gruntij. 

Visos gadījumos tika modelēta radioaktīvā piesārņojuma pārnese pa gruntsūdeņiem, tā 

migrācija līdz atklātām ūdenstilpnēm un pazemes ūdeņu slāņiem, kas izmantojami ūdens 

ņemšanai sadzīves un saimniecības vajadzībām, piesārņojuma pārnese uz iedzīvotājiem 

lietojot uzturā ar piesārņotu ūdeni, ūdens lietošana, lai laistītu lauksaimniecības produkciju, 

kā arī piesārņojuma pārnese ar akvakultūru no hipotētiska dīķa un, lietojot pārtikā lopkopības 

produktus, kas iegūti dzirdinot mājlopus ar piesārņotu ūdeni un izbarojot mājlopiem augus, 

kas laistīti ar piesārņoto ūdeni. 

Saskaņā ar normatīvu prasībām tika modelēta piesārņojuma pārnese 300 gadu periodā, kad ir 

paredzēts veikt radioaktīvo atkritumu glabātavas valsts uzraudzību pēc tās slēgšanas.  

Šajā gadījumā tika modelētas divas situācijas; radioaktīvā piesārņojuma pārnese, ņemot vērā 

pašreizējo radioaktīvo tvertņu inženiertehnisko stāvokli, t.i. tām ir nodrošināts pagaidu 

hidroizolācijas pārsegs, un situācija pēc to slēgšanas, kad radioaktīvo atkritumu tvertnēm tiks 

nodrošināts daudzslāņains hidroizolācijas pārsegums, lai minimizētu nokrišņu ūdeņu ietekmi 

uz radioaktīvajiem atkritumiem un attiecīgi minimizētu to izskalošanu no glabātavu tvertnēm. 

Tālāk tika modelēta situācija pēc radioaktīvo atkritumu glabātavas valsts uzraudzības perioda 

beigām, un šajā modelī tika saskaņā ar tiesību aktu prasībām tika pieņemts, ka daudzslāņainais 

hidroizolācijas pārsegums virs tvertnēm ir degradējies un ūdens filtrācijas ātrums ir vienāds ar 

ūdens filtrācijas ātrumu apkārt esošajā gruntī. Šajā gadījumā tika modelēta piesārņojuma 

pārnese līdz 1500 gadiem pēc valsts uzraudzības perioda beigām. 

Piemērojot konservatīvu pieeju piesārņojuma izskalošanas un pārneses aprēķinos tika 

pieņemts, ka neskatoties uz to, ka reālie vidējie nokrišņu daudzumi dotajā teritorijā ir 

apmēram 740 mm gadā, aprēķinos pieņemtais nokrišņu daudzums ir 750 mm gadā. 

Modelējot situāciju, kad radioaktīvo atkritumu tvertnes ir pārklātas tikai ar pagaidu 

pārsegumu tika pieņemts, ka nokrišņu daudzums, kas infiltrējas tvertnēs ir puse no gada 

nokrišņu apjoma, t.i. 375 mm gadā, kas ir uzskatāms par ļoti konservatīvu vērtējumu, jo 

tvertnes jau pašlaik ir pārklātas ar hidroizolāciju, kas reāli nodrošina daudz mazāku infiltrācijas 

daudzumu. 
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Modelējot piesārņojuma pārneses situāciju pēc radioaktīvo atkritumu tvertņu slēgšanas, kad 

tās ir nodrošinātas ar pastāvīgu daudzslāņu hidroizolācijas pārsegums, infiltrētā ūdens 

daudzums saskaņā ar MK noteikumu Nr. 129 prasībām tika pieņemts 1,5 mm gadā.  

Būtisku lomu radionuklīdu ietekmes uz vidi novērtējumā pievirsmas, kāda ir “Radons” 

novietne ir radioaktīvo atkritumu iepakošanas materiālu, glabāšanas tvertņu un to 

hidroizolācijas pārsegumu fizikālajām īpašībām. Šajā pētījumā par izejas datiem tika izmantoti 

iepakojuma, tvertņu un to pašreizējo, kā arī nākotnē izveidojamo pārsegumu raksturojumi, 

līdzīgi kā tas tika darīts iepriekšējos pētījumos, taču, ņemto vērā ekspertu vērtējumu ir ņemti 

vērā vairāki papildus aspekti, t.i. būtisku lomu drošības nodrošināšanā aizsardzībā pret 

radioaktīvo starojumu ir radionuklīdu noplūdes vidē laiks, jo jāņem vērā, ka tas, ka 

radioaktivitāte samazinās laikā, kā arī radionuklīdu ķīmiskā un fizikālā forma, kas ietekmē 

radionuklīdu noplūdes vidē laiku. Pielietojot mūsdienu materiālus tvertņu hidroizolācijas 

pārsegumos ir iespējams panākt, ka ūdens infiltrācijas apjoms, kas nonāk saskarē ar 

radioaktīvajiem atkritumiem būtu mazāks par 0,5 mm gadā, ko nodrošina, piemēram, augsta 

blīvuma polietilēna ģeomembrānas pielietošana. Taču, lai modelētu maksimāli konservatīvu 

situāciju attiecībā par potenciālā radioaktīvā piesārņojuma pārnesi pa pazemes ūdeņiem, visās 

situācijās ir pieņemti daudz augstāki rādītāji. Arī Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 

nosacījumi uz tvertnes slēgšanas situāciju paredz aprēķinos lietot augstākus, t.i. 1,5 mm gadā, 

infiltrējamā ūdens daudzumus, kā iespējams tehniski nodrošināt, īstenojot attiecīgus 

inženiertehniskus pasākumus. 

Tādejādi, ņemot vērā augstāk minētos apsvērumus par infiltrējamo nokrišņu daudzumiem 

pašreizējā situācijā un glabātavas slēgšanas situācijā, un pēc valsts uzraudzības perioda 

beigām, un tvertņu fizikālos parametrus ir iespējams aprēķināt laiku, kādā notiks tvertņu masā 

nesorbējamo radionuklīdu izskalošana no tvertnes radioaktīvo atkritumu masas. Aprēķins 

izdarīts, pieņemot, ka piesārņotās zonas kopējā porozitāte raksturojas ar savienotu poru 

sistēmu, kas nodrošina relatīvi brīvu ūdens filtrāciju caur piesārņoto zonu. Realitātē daļa poru 

piesārņotās zonas materiālā ir slēgtas, un tādejādi ūdens filtrācijas ātrums būs mazāks. Jāņem 

vērā arī fakts, ka tritija piesārņojums vismaz daļēji atrodas ķīmiski saistītā veidā, cementējuma 

matricā, tādejādi tā izskalošanās ātrums reāli būs mazāks. Ņemot vērā šos apsvērumus var 

uzskatīt, ka pieņēmumi ir pietiekoši konservatīvi. 

Pamatā dati, kas šajā gadījumā tika izmantoti, lai analizētu pārnesi ar ūdeni, ir līdzīgi tiem 

hidroģeoloģiskajiem datiem, kuri tika pielietoti arī iepriekšējos, „Cassiopee” un SIA “ELLE” 

veiktajos novērtējumos [17,16], bet aprēķinos tika izmantota jaunākā RESRAD 

datorprogrammas versija un koriģēti radionuklīdu izskalošanās no piesārņotās zonas 

koeficienti laika vienībā, t.i. nesorbējamo radionuklīdu izskalošanas daļa, kas izskalojas laika 

vienībā. Pārējiem radionuklīdiem izskalošanās parametri tika izmantoti datorprogrammas pēc 

noklusējuma izmantotie izskalošanās parametri, tā kā nav eksperimentāli dati par šiem 

lielumiem konkrētā objektā. Izskalošanās laiks tiek aprēķināts kā piesārņotās zonas dziļuma 

un nokrišņu daudzuma dalījuma reizinājums ar kopējās porozitātes koeficientu. 
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43. Tabula.  Nesorbējamo radioaktīvo atkritumu izskalošanās laiks no tvertnes materiāla esošajā 

situācijā. 

 Esošā situācija  

  
Tvertne 

1 
Tvertne 

2 
Tvertne 

3 
Tvertne 

4 
Tvertne 

5 
Tvertne 

6 
Tvertnes 
 7 un 8 

Piesārņotās zonas 
dziļums (m)  

1,5 4 2,4 2,7 2,55 2,1 2,92 

Piesārņotās zonas 
kopējā porozitāte  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Nokrišņi, m/g 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 

Izskalošanās laiks, g 1,0 2,7 1,6 1,8 1,7 1,4 1,9 

Izskalošanās kofic. 1,00 0,38 0,63 0,56 0,59 0,71 0,51 

 

No šis tabulas izriet, ka nesrobējamie radionuklīdi tiks izskaloti no tvertnes materiāla attiecīgi 

viena līdz 3 gadu laikā. Jāatzīmē, ka šeit netiek ņemts vērā aizturēšanas efekts, ko nosaka 

radioaktīvo atkritumu pašu fizikālā forma, iepakojuma materiāls, un tvertnes 

inženiertehniskās barjeras konstrukciju materiāla radītā aiztures efekts. 

44. Tabula.  Nesorbējamo radioaktīvo atkritumu izskalošanās laiks no tvertnes materiāla 

slēgšanas situācijā. 

 Slēgšanas situācija   

  Tvertne 1 Tvertne 2 Tvertne 3 Tvertne 4 Tvertne 5 Tvertne 6 
Tvertnes 
 7 un 8 

Piesārņotās 
zonas dziļums 
(m)  

1,5 4 2,4 2,7 2,55 2,1 2,92 

Piesārņotās 
zonas kopējā 
porozitāte  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Nokrišņi, m/g 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 

Izskalošanās 
laiks, g 

250 667 400 450 425 350 487 

Izskalošanās 
kofic 

0,0040 0,0015 0,0025 0,0022 0,0024 0,0029 0,0021 

 

Attiecīgi no šīs tabulas izriet, ka slēgšanas situācijā, kad virs radioaktīvo atkritumu tvertnes ir 

izveidots kompozīts hidroizolācijas pārsegums nesorbējamo radionuklīdu izskalošanās laiks no 

tvertnes atkarībā no tvertnes parametriem variē no 250 līdz 667 gadiem. 
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45. Tabula.  Nesorbējamo radioaktīvo atkritumu izskalošanās laiks no tvertnes materiāla situācijā 

pēc valsts uzraudzības perioda beigām. 

 

  Tvertne 1 Tvertne 2 Tvertne 3 Tvertne 4 Tvertne 5 Tvertne 6 
Tvertnes 
 7 un 8 

Piesārņotās 
zonas dziļums 
(m)  

1,5 4 2,4 2,7 2,55 2,1 2,92 

Piesārņotās 
zonas kopējā 
porozitāte  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Nokrišņi, m/g 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Izskalošanās 
laiks, g 

0,5 1,4 0,9 1,0 0,9 0,8 1,0 

Izskalošanās 
kofic. 

1,0 0,7000 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9589 

 

Attiecīgi, modelējot situāciju pēc objekta valsts uzraudzības beigām, un, ņemot vērā 

infiltrējamā ūdens daudzumu, no šīs tabulas izriet, ka aiztures laiks nesorbējamiem 

radionuklīdiem ir no 0,5 līdz 1,4 gadi. 

Tā kā saskaņā ar MK noteikumu Nr. 129 punktu 92.3 tērauda mucas var netikt uzskatītas par 

barjerslāni, bet var pieņemt, ka to korozijas ātrums ir 3 µm gadā, tad, pieņemot, ka tērauda 

mucas ir izgatavotas no 1,2 mm bieza tērauda, šāda barjera dod aizkavējuma efektu 400 gadu. 

Ņemot vērā glabātavas “Radons” darbības laiku, tas ir salīdzināms ar periodu, kad tiks izbeigts 

valsts uzraudzības periods pēc glabātavas slēgšanas.  Tā kā saskaņā ar [46] radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanai tiek izmantotas nerūsošā tērauda mucas, tad reāli aizkavējuma efekts 

šim iepakojuma veidam ir ievērojami lielāks. 

Līdzīgu aizkavēšanās efektu dod arī betona radioaktīvo atkritumu glabāšanas konteineri A 172, 

kādos ir apglabāti un arī nākotnē tiks apglabāti radioaktīvie atkritumi dod attiecīgu 

aizkavēšanos radionuklīdu nokļūšanai vidē. Šie konteineri ir rūpnieciski izgatavoti speciāli šim 

nolūkam, un var uzskatīt, ka to kopējā porozitāte ir mazāka kā betonam, kas ir izmantots 

atkritumu paku noformēšanā un tvertņu aizpildīšanā, pie kam jāņem vērā, ka pirms 

radioaktīvo atkritumu ieviešanas konteinerā ir paredzēts veikt to iekšējās uz ārējās virsmas 

apstrādi ar 1-2 mm biezu speciālu polimēru izolācijas slāni, kas samazinās konteineru 

materiāla caurlaidības spēju. Tritiju saturošā ūdens difūzijas koeficients konteineru betona 

materiālā eksperimentāi ir noteikts 2,8×10-10 m2/s [16], taču ir nepieciešams atzīmēt, ka tritiju 

saturošā ūdens izdalīšanās no betona materiāla ir sagaidāma tikai gadījumos, ja betons nonāk 

kontaktā ar ūdeni, kas var notikt sliktākā scenārija gadījumā, ja radioaktīvo atkritumu 

materiāls un konteineri tiek uzturēti līdzsvarā ar apkārtējo vidi, tritija izdalīšanās praktiski nav 

sagaidāma [47].  

Aizkavēšanās efektu radionuklīdu nokļūšanai vidē, modelējot piesārņojuma pārnesi 

gruntsūdeņi, dod arī fakts, ka ir vērojama radionuklīdu sorbcija nepiesātinātajās un 

piesātinātajās grunts zonās. 
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Visos gadījumos tika pielietoti literatūrā [16,17] atrodamie  radionuklīdu sadalījuma 

koeficienti starp ūdens fāzi un sorbēto fāzi gan piesātinātajā, gan nepiesātinātajās zonās. 

Gadījumos, ja literatūrā šie parametri nebija fiksēti, tika izmantoti RESRAD datorprogrammā 

pēc noklusējuma piešķirtie sadalījuma koeficienti. 

46. Tabula. RERAD piesārņojuma pārneses ar ūdeni modelēšanas galvenie parametri 

 Tvertne 
1 

Tvertne 
2 

Tvertne 
3 

Tvertne 
4 

Tvertne 
5 

Tvertne 
6 

Tvertnes 
7 / 8 

Pārsegums un 
piesārņotā zona  

       

Piesārņotā zonas 
laukums (m2)  

75  49 75  14  14  75  250  

Piesārņotā zonas 
dziļums (m)  

1,5  4 2,4  2,7  2,55  2,1  2,92  

Piesārņotā zonas garums 
paralēli plūsmai ūdens 
nesējslānī 'l' (m)  

5  7 5,5  4  4  6  18  

Pašreizējais pārseguma 
biezums (m)  

1,5  1,5  0,6  0,3  0,45  0,9  2,08  

Pašreizējais pārseguma 
blīvums (g/cm3)  

2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  

Piesārņotā zonas 
blīvums (g/cm3)  

2,5  2,5 2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  

Piesārņotā zonas kopējā 
porozitāte  

0,25  0,25 0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  

Piesārņotā zonas 
efektīvā porozitāte  

0,15  
0,25 

0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  

Piesārņotā zonas 
hidrauliskā vadītspēja 
(m/g)  

3,15  3,15 3,15  3,15  3,15  3,15  3,15  

Piesārņotā zonas (b) 
Parametrs  

12  12 12  12  12  12  12  

Evotranspirācija  0,5  0,5 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

Nokrišņi  (m/g)  0,375  0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 

Irigācija (m/g)  0,2  0,2 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  

Notece  0,2  0,2 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  

        

 1. Nepiesātinātā zona  

U1 Biezums (m)  8  8  8  8  8  8  8  

U1 augsnes blīvums 
(g/cm3)  

1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  

kopējā porozitāte 0,86  0,86  0,86  0,86  0,86  0,86  0,86  

efektīvā porozitāte 0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  

hidrauliskā vadītspēja 
(m/g)  

395  395  395  395  395  395  395  

(b) Parametrs  5  5  5  5  5  5  5  

        

 2. Nepiesātinātā zona 

Biezums (m)  7  7  7  7  7  7  7  

augsnes blīvums (g/cm3)  1,75  1,75  1,75  1,75  1,75  1,75  1,75  

kopējā porozitāte 0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  

efektīvā porozitāte 0,38  0,38  0,38  0,38  0,38  0,38  0,38  

hidrauliskā vadītspēja 
(m/g)  

300  300  300  300  300  300  300  

(b) Parametrs 5  5  5  5  5  5  5  
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 Tvertne 
1 

Tvertne 
2 

Tvertne 
3 

Tvertne 
4 

Tvertne 
5 

Tvertne 
6 

Tvertnes 
7 / 8 

 Piesātinātā zona 

Biezums (m)  2 2 2 2 2 2 2 

kopējā porozitāte 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

efektīvā porozitāte 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

hidrauliskā vadītspēja 
(m/g)  

4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 

(b) Parametrs 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

hidrauliskais slīpums 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 

 

5.1.1. Radioaktīvā piesārņojuma pārnese 
 

Ar RESRAD programmas palīdzību katrai tvertnei tika aprēķināts jonizējošā starojuma doza, 

kas rodas no katra apskatītā radioaktīvā piesārņojuma pārneses ceļa, t.i. pārneses ar ūdeni 

gadījumā: dzeramais ūdens, zivis, vēžveidīgie, kas iegūti no hipotētiskā dīķa, radons 

(laistīšanas rezultātā), augi (dārzeņu patērēšana), gaļa un piens. 

Uzskatāmības dēļ turpmāk iegūtie rezultāti ir attēloti grafiski, turklāt ir jāatzīmē, ka galveno 

ieguldījumu jonizējošā starojuma dozas lielumā, ko var saņemt iedzīvotāji dod piesārņojuma 

pārnese pa gruntsūdeni. 

1. Tvertne 

 

14.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 1. tvertnei pagaidu pārseguma 

gadījumā. (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 
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15.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 1. tvertnei slēgšanas pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

 

16.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 1. tvertnei pārseguma degradācijas 

gadījumā pēc valsts uzraudzības perioda (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

Kā redzams no augstāk redzamajiem grafikiem jonizējošā starojuma doza, ņemot vērā visus 

piesārņojuma izplatības ceļus visos gadījumos ir pieņemamā līmenī, un par vairākām kārtām 

mazākas kā noteikts MK noteikumu Nr. 129  89. punktā noteiktajām vērtībām, kas nosaka, ka,  

ja jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem ir:  

 100 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 10 līdz 100 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 
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 10 mSv gadā vai mazāka, iejaukšanās pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Pie kam šajā gadījumā nepieciešams atzīmēt, ka grafikos redzamie  pīķi ir attiecināmi uz tritija 

piesārņojuma migrēšanu un pārējie radionuklīdi dod ievērojami mazāku daļu no kopējā 

piesārņojuma. 

Visos gadījumos jonizējošā starojuma doza, ņemot vērā visus piesārņojuma izplatības ceļus ir 

pieņemamā līmenī, un mazākas kā noteikts MK noteikumu Nr. 129  90. punktā noteiktajām 

vērtībām, kas nosaka, ka,  Ja, pamatojoties uz vides radiācijas monitoringa rezultātiem, 

konstatē, ka paredzamā jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem, kuri dzīvo tiešā radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanas objekta tuvumā, ir: 

 5 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 1 līdz 5 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 1 mSv gadā vai mazāka, nepieciešamo pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

 

2. Tvertne 

 

17.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 2. tvertnei pagaidu pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 
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18.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 2. tvertnei slēgšanas pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

19.  Attēls. Tritija jonizējošā starojuma doza 2. tvertnei slēgšanas pārseguma gadījumā 

(x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 
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20.  Attēls. Torija jonizējošā starojuma doza 2. tvertnei slēgšanas pārseguma gadījumā 

(x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

 

21.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 2. tvertnei pārseguma degradācijas 

gadījumā pēc valsts uzraudzības perioda (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

Līdzīgi kā 1. tvertnes gadījumā arī no 2. tvertnes piesārņojuma pārnese pa visiem modelī 

apskatītajiem ceļiem nepārsniedz MK noteikumu Nr. 129  89. punktā noteiktās vērtībām, kas 

nosaka, ka,  ja jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem ir:  

 100 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 
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 no 10 līdz 100 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 10 mSv gadā vai mazāka, iejaukšanās pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Visos gadījumos jonizējošā starojuma doza, ņemot vērā visus piesārņojuma izplatības ceļus ir 

pieņemamā līmenī, un mazākas kā noteikts MK noteikumu Nr. 129  90. punktā noteiktajām 

vērtībām, kas nosaka, ka,  Ja, pamatojoties uz vides radiācijas monitoringa rezultātiem, 

konstatē, ka paredzamā jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem, kuri dzīvo tiešā radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanas objekta tuvumā, ir: 

 5 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 1 līdz 5 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

1 mSv gadā vai mazāka, nepieciešamo pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši finansiālajām un 

tehniskajām iespējām. 

Gadījumā, kad tiek modelēta situācija pēc tvertnes slēgšanas, kad tvertnei tiek izveidots 

hidroizolācijas pārsegums, galveno ieguldījumu piesārņojuma migrācijā dod tritija un torija-

228 radionuklīdi.  

Ir nepieciešams atzīmēt, ka šajā modelī netiek ņemts vērā fakts, ka tvertnēs Nr. 2 gadījumā 

eksistē papildus fiziskais faktors – nerūsošā tērauda tvertne, kurā ir apglabāti radioaktīvie 

atkritumi, un kas kalpo par papildus barjeru  piesārņojuma, kas kavē nonākšanu gruntī. 

Tādejādi šis novērtējums ir uzskatāms par ļoti piesardzīgu. 

 

3. Tvertne 

 

22.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 3. tvertnei pagaidu pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 
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23.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 3. tvertnei slēgšanas pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

24.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 3. tvertnei pārsegums degradācijas 

gadījumā pēc valsts uzraudzības perioda (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 
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25.  Attēls. Rādija 226 jonizējošā starojuma doza 3. tvertnei pārseguma degradācijas 

gadījumā pēc valsts uzraudzības perioda (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

Modelējot radioaktīvā piesārņojuma pārnesi tvertnes Nr. 3gadījumā arī ir iegūta situācija, ka 

nevienā no gadījumiem nav pārsniegti jonizējošā starojuma doza, kas fiksēta Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 129 un kas prasītu pasākumu veikšanu starojuma dozas samazināšanai, 

saskaņā ar noteikumu prasībām, kas nosaka, ka,  ja jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem ir:  

 100 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 10 līdz 100 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 10 mSv gadā vai mazāka, iejaukšanās pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Visos gadījumos jonizējošā starojuma doza, ņemot vērā visus piesārņojuma izplatības ceļus ir 

pieņemamā līmenī, un mazākas kā noteikts MK noteikumu Nr. 129  90. punktā noteiktajām 

vērtībām, kas nosaka, ka,  Ja, pamatojoties uz vides radiācijas monitoringa rezultātiem, 

konstatē, ka paredzamā jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem, kuri dzīvo tiešā radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanas objekta tuvumā, ir: 

 5 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 1 līdz 5 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 1 mSv gadā vai mazāka, nepieciešamo pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Attiecīgi, ņemot vērā to, ka izskatītajā pagaidu pārseguma gadījumā potenciālā doza 

iedzīvotājiem sasniedz 0,11 mSv gadā, veicot tvertnes slēgšanas darbus, ir paredzēts 

nodrošināt slēgšanas pārseguma izbūvi saskaņā  ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 

prasībām. 
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Modelējot situāciju pagaidu pārseguma un slēgšanas pārseguma gadījumā galveno 

ieguldījumu piesārņojuma pārnesē dod tritijs. Pārējo radionuklīdu ieguldījums piesārņojuma 

pārnesē ir neievērojams. 

Tvertnes Nr. 3 gadījumā, modelējot situācijas attīstību pēc valsts uzraudzības beigām, kad 

saskaņā ar MK noteikumu Nr. 129 nosacījumiem tvertnes hidroizolējošā slāņa ūdens filtrācijas 

ātrums ir vienāds ar vidējo ātrumu attiecīgās teritorijas grunts slāņos ir redzams, ka galveno 

ieguldījumu radioaktīvā piesārņojuma pārnesē dod Ra-226 radionuklīds. 

4. Tvertne 

 

26.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 4. tvertnei pagaidu pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 
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27.  Attēls. Tritija jonizējošā starojuma doza 4. tvertnei slēgšanas pārseguma 

gadījumā(x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

 

28.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 4. tvertnei pārseguma degradācijas 

gadījumā pēc valsts uzraudzības perioda (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

 

29.  Attēls. Rādija 226 jonizējošā starojuma doza 4. tvertnei pārseguma degradācijas 

gadījumā pēc valsts uzraudzības perioda (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 
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30.  Attēls. Tritija jonizējošā starojuma doza 4. tvertnei pārseguma degradācijas 

gadījumā pēc valsts uzraudzības perioda (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

Modelējot radioaktīvā piesārņojuma pārnesi 4. tvertnes gadījumā ir vērojama situācija, ka 

summārā doza, ņemot vērā visus piesārņojuma pārneses ceļus nepārsniedz MK noteikumos 

Nr. 129 noteikto vērtību, kas nosaka ka, ja doza iedzīvotājiem ir:  

 100 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 10 līdz 100 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 10 mSv gadā vai mazāka, iejaukšanās pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Visos gadījumos jonizējošā starojuma doza, ņemot vērā visus piesārņojuma izplatības ceļus ir 

pieņemamā līmenī, un mazākas kā noteikts MK noteikumu Nr. 129  90. punktā noteiktajām 

vērtībām, kas nosaka, ka,  Ja, pamatojoties uz vides radiācijas monitoringa rezultātiem, 

konstatē, ka paredzamā jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem, kuri dzīvo tiešā radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanas objekta tuvumā, ir: 

 5 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 1 līdz 5 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 1 mSv gadā vai mazāka, nepieciešamo pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Pagaidu pārseguma gadījumā un tvertnes slēgšanas situācijā galveno ieguldījumu 

piesārņojuma pārnesē dod tritijs. 

Tvertnes Nr. 4 gadījumā, modelējot situācijas attīstību pēc valsts uzraudzības beigām, kad 

saskaņā ar MK noteikumu Nr. 129 nosacījumiem tvertnes hidroizolējošā slāņa ūdens filtrācijas 

ātrums ir vienāds ar vidējo ātrumu attiecīgās teritorijas grunts slāņos ir redzams, ka galveno 

ieguldījumu radioaktīvā piesārņojuma pārnesē dod Ra-226 un triija radionuklīdi. 
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5. Tvertne 

 

 

31.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 5. tvertnei pagaidu pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

 

32.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 5. tvertnei slēgšanas pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 
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33. Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 5. tvertnei pārseguma degradācijas 

gadījumā pēc valsts uzraudzības perioda (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

Modelējot radioaktīvā piesārņojuma pārnesi 5. tvertnes gadījumā ir vērojama situācija, ka 

summārā doza, ņemot vērā visus piesārņojuma pārneses ceļus nepārsniedz MK noteikumos 

Nr. 129 noteikto vērtības, kas nosaka, ka,  ja jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem ir:  

 100 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 10 līdz 100 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 10 mSv gadā vai mazāka, iejaukšanās pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Visos gadījumos jonizējošā starojuma doza, ņemot vērā visus piesārņojuma izplatības ceļus ir 

pieņemamā līmenī, un mazākas kā noteikts MK noteikumu Nr. 129  90. punktā noteiktajām 

vērtībām, kas nosaka, ka,  Ja, pamatojoties uz vides radiācijas monitoringa rezultātiem, 

konstatē, ka paredzamā jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem, kuri dzīvo tiešā radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanas objekta tuvumā, ir: 

 5 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 1 līdz 5 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 1 mSv gadā vai mazāka, nepieciešamo pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Pagaidu pārseguma gadījumā un tvertnes slēgšanas situācijā galveno ieguldījumu 

piesārņojuma pārnesē dod tritijs. 

Tvertnes Nr. 5 gadījumā, modelējot situācijas attīstību pēc valsts uzraudzības beigām, kad 

saskaņā ar MK noteikumu Nr. 129 nosacījumiem tvertnes hidroizolējošā slāņa ūdens filtrācijas 
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ātrums ir vienāds ar vidējo ātrumu attiecīgās teritorijas grunts slāņos ir redzams, ka galveno 

ieguldījumu radioaktīvā piesārņojuma pārnesē dod triija radionuklīds. 

 

6. Tvertne 

 

34.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 6. tvertnei pagaidu pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

 

 

35. Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 6. tvertnei slēgšanas pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 
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36. Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 6. tvertnei pārseguma degradācijas 

gadījumā pēc valsts uzraudzības perioda (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

Modelējot radioaktīvā piesārņojuma pārnesi 6. tvertnes gadījumā ir vērojama situācija, ka 

summārā doza, ņemot vērā visus piesārņojuma pārneses ceļus nepārsniedz MK noteikumos 

Nr. 129 89. punktā noteiktajām vērtībām, kas nosaka, ka,  ja jonizējošā starojuma doza 

iedzīvotājiem ir:  

 100 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 10 līdz 100 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 10 mSv gadā vai mazāka, iejaukšanās pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Visos gadījumos jonizējošā starojuma doza, ņemot vērā visus piesārņojuma izplatības ceļus ir 

pieņemamā līmenī, un mazākas kā noteikts MK noteikumu Nr. 129  90. punktā noteiktajām 

vērtībām, kas nosaka, ka,  Ja, pamatojoties uz vides radiācijas monitoringa rezultātiem, 

konstatē, ka paredzamā jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem, kuri dzīvo tiešā radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanas objekta tuvumā, ir: 

 5 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 1 līdz 5 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 1 mSv gadā vai mazāka, nepieciešamo pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Pagaidu pārseguma gadījumā un tvertnes slēgšanas situācijā galveno ieguldījumu 

piesārņojuma pārnesē dod tritijs. 
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Tvertnes Nr. 6 gadījumā, modelējot situācijas attīstību pēc valsts uzraudzības beigām, kad 

saskaņā ar MK noteikumu Nr. 129 nosacījumiem tvertnes hidroizolējošā slāņa ūdens filtrācijas 

ātrums ir vienāds ar vidējo ātrumu attiecīgās teritorijas grunts slāņos ir redzams, ka galveno 

ieguldījumu radioaktīvā piesārņojuma pārnesē dod triija radionuklīds. 

 

7. Tvertne 

 

37.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 7. tvertnei pagaidu pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

 

38. Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 7. tvertnei slēgšanas pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 
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39. Attēls. Torija  jonizējošā starojuma doza 7. tvertnei slēgšanas pārseguma gadījumā 

(x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

40. Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 7. tvertnei pārseguma degradācijas 

gadījumā pēc valsts uzraudzības perioda (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 
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41. Attēls. Tritija jonizējošā starojuma doza 7. tvertnei pārseguma degradācijas 

gadījumā pēc valsts uzraudzības perioda (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

 

42. Attēls. Rādija-226 jonizējošā starojuma doza 7. tvertnei pārseguma degradācijas 

gadījumā pēc valsts uzraudzības perioda (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

Modelējot radioaktīvā piesārņojuma pārnesi 7. tvertnes gadījumā aprēķinos tika izmantoti 

dati par radionuklīdiem, kas tajā tiks apglabāti šajā tvertnē, t.i. aprēķinos nav izmantot dati 

par tiem radioaktīvajiem atkritumiem, kas pašlaik ir izvietoti tvertnē Nr. 7 kā pagaidus 

ilgtermiņa glabātavā. Modelējot radioaktīvā piesārņojuma pārnesi 7. tvertnes gadījumā ir 

vērojama situācija, ka summārā doza, ņemot vērā visus piesārņojuma pārneses ceļus 

nepārsniedz MK noteikumos Nr. 129 noteiktajām vērtībām, kas nosaka, ka,  ja jonizējošā 

starojuma doza iedzīvotājiem ir:  
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 100 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 10 līdz 100 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 10 mSv gadā vai mazāka, iejaukšanās pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Visos gadījumos jonizējošā starojuma doza, ņemot vērā visus piesārņojuma izplatības ceļus ir 

pieņemamā līmenī, un mazākas kā noteikts MK noteikumu Nr. 129  90. punktā noteiktajām 

vērtībām, kas nosaka, ka,  Ja, pamatojoties uz vides radiācijas monitoringa rezultātiem, 

konstatē, ka paredzamā jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem, kuri dzīvo tiešā radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanas objekta tuvumā, ir: 

 5 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 1 līdz 5 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 1 mSv gadā vai mazāka, nepieciešamo pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Pagaidu pārseguma gadījumā un tvertnes slēgšanas situācijā galveno ieguldījumu 

piesārņojuma pārnesē dod tritijs. 

Tvertnes Nr. 7 gadījumā, modelējot situācijas attīstību pēc valsts uzraudzības beigām, kad 

saskaņā ar MK noteikumu Nr. 129 nosacījumiem tvertnes hidroizolējošā slāņa ūdens filtrācijas 

ātrums ir vienāds ar vidējo ātrumu attiecīgās teritorijas grunts slāņos ir redzams, ka galveno 

ieguldījumu radioaktīvā piesārņojuma pārnesē dod Ra-226  un triija radionuklīdi. 

 

8. Tvertne 
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43.  Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 8. tvertnei pagaidu pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

 

44. Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 8. tvertnei slēgšanas pārseguma 

gadījumā (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

 

 

45. Attēls. Summārā jonizējošā starojuma doza 8. tvertnei pārseguma degradācijas 

gadījumā pēc valsts uzraudzības perioda (x ass- gadi y ass - doza mSv gadā). 

Modelējot radioaktīvā piesārņojuma pārnesi 8. tvertnes gadījumā ir vērojama situācija, ka 

summārā doza, ņemot vērā visus piesārņojuma pārneses ceļus nepārsniedz MK noteikumos 

Nr. 129  89. punktā noteiktajām vērtībām, kas nosaka, ka,  ja jonizējošā starojuma doza 

iedzīvotājiem ir:  
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 100 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 10 līdz 100 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 10 mSv gadā vai mazāka, iejaukšanās pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Visos gadījumos jonizējošā starojuma doza, ņemot vērā visus piesārņojuma izplatības ceļus ir 

pieņemamā līmenī, un mazākas kā noteikts MK noteikumu Nr. 129  90. punktā noteiktajām 

vērtībām, kas nosaka, ka,  Ja, pamatojoties uz vides radiācijas monitoringa rezultātiem, 

konstatē, ka paredzamā jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem, kuri dzīvo tiešā radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanas objekta tuvumā, ir: 

 5 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 1 līdz 5 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 1 mSv gadā vai mazāka, nepieciešamo pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

Pagaidu pārseguma gadījumā un tvertnes slēgšanas situācijā galveno ieguldījumu 

piesārņojuma pārnesē dod tritijs. Rezultāts iegūts modelējot hipotētisku situāciju, kad 

radioaktīvo atkritumu tvertnei pēc tās ekspluatācijas perioda tiek izveidots pagaidu 

hidroizolācijas pārsegums, un nokrišņu ūdeņu infiltrācija iebetonēto radioaktīvo atkritumu 

monolītā sastāda 375 mm gadā. Realitātē virs tvertnes tās ekspluatācijas laikā tiks izbūvēta 

vieglas konstrukcijas būve, kas nodrošinās to, ka nokrišņu ūdeņi praktiski neiekļūs tvertnē, 

tādejādi minimizējot radioaktīvā piesārņojuma noplūdi gruntī. Attiecīgi pēc ekspluatācijas 

perioda beigām ir paredzama tvertnes slēgšana, kuras laikā tika izveidots pastāvīgs daudzslāņu 

hidroizolācijas pārsegums, kas saskaņā ar Ministru kabinet noteikumu Nr. 129 prasībām 

nodrošinās nokrišņu ūdeņu infiltrāciju ne lielāku par 1,5 mm gadā, bet praktiski vēl mazāku. 

Attiecīgi šajā situācijā kopējā doza ir attēlota 44. attēlā. Ņemot vērā daudzslāņu hidroizolācijas 

pārseguma ietekmi uz radioaktīvā piesārņojuma noplūdes samazināšanu, to ir nepieciešams 

izveidot uzreiz pēc tvertnes ekspluatācijas perioda beigām.  

Tvertnes Nr. 8 gadījumā, modelējot situācijas attīstību pēc valsts uzraudzības beigām, kad 

saskaņā ar MK noteikumu Nr. 129 nosacījumiem tvertnes hidroizolējošā slāņa ūdens filtrācijas 

ātrums ir vienāds ar vidējo ātrumu attiecīgās teritorijas grunts slāņos ir redzams, ka galveno 

ieguldījumu radioaktīvā piesārņojuma pārnesē dod tritija radionuklīds. 

Apkopojot visu augstāk modelēšanas rezultātā iegūto informāciju ir iespējams konstatēt: 

 normālas radioaktīvo atkritumu glabātavas attīstības scenārija gadījumā nav 

sagaidāmi ievērojami riski, kas saistīti ar radioaktīvā piesārņojuma izplatību un ietekmi 

uz vidi un glabātavas tuvākajā apkārtnē dzīvojošiem visu radioaktīvo tvertņu 

gadījumā.  

 Secinājums attiecas gan uz laika periodu, kad vēl nav veikta tvertņu slēgšana, t.i. nav 

izveidots daudzslāņu hidroizolācijas pārsegums, gan, kad ir izveidots slēgšanas 

pārsegums un kad saskaņā ar normatīviem ir jāveic objekta valsts uzraudzība, kā arī 

pēc šī uzraudzības perioda beigām. Secinājums izdarīts, ņemot vērā visus radioaktīvā 

piesārņojuma pārneses ceļus, t.i. piesārņojuma pārnesi pa gaisu, gruntsūdeņiem, kā 
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arī ūdeņos esošā piesārņojuma pārnesi uz iedzīvotāju pārtikā un lopkopībā 

izmantojamajiem augu valsts produktiem, akvakultūrām, kā arī piena un gaļas 

produktiem, kurus hipotētiski varētu iegūt teritorijās, kuras atrodas radioaktīvo 

atkritumu glabātavas tiešā tuvumā; 

 Tvertnes Nr. 1 gadījumā visos trīs analizētajos laika periodos lielāko ieguldījumu 

potenciālajā piesārņojuma pārnesē dod tritijs; 

 Tvertnes Nr. 2. analīze rāda, ka pagaidu pārseguma gadījumā lielāko ieguldījumu 

potenciālā piesārņojuma pārnesē dod tritijs, tvertnes slēgšanas daudzslāņu 

hidroizolējošā pārseguma gadījumā dod tritijs un torijs -232, pārseguma degradācijas 

gadījumā – tritijs; 

 Tvertnes Nr. 3. analīze rāda, ka pagaidu pārseguma un tvertnes slēgšanas daudzslāņu 

hidroizolācijas pārseguma gadījumā lielāko ieguldījumu potenciālā piesārņojuma 

pārnesē dod tritijs, bet savukārt pārseguma degradācijas gadījumā pēc valsts 

kontroles perioda beigām – rādijs -226; 

 Tvertnes Nr. 4. analīze rāda, ka pagaidu pārseguma gadījumā un tvertnes slēgšanas 

daudzslāņu hidroizolācijas pārseguma gadījumā galveno ieguldījumu piesārņojuma 

pārnesē dod tritijs, bet savukārt pārseguma degradācijas gadījumā pēc valsts 

kontroles perioda beigām lielāko ieguldījumu radioaktīvā piesārņojuma pārnesē dod 

rādijs -226 un tritijs; 

 Tvertnes Nr. 5 analīze rāda, ka visos trīs analizētajos laika periodos lielāko ieguldījumu 

potenciālajā piesārņojuma pārnesē dod tritijs; 

 Tvertnes Nr. 6 analīze rāda, ka visos trīs analizētajos laika periodos lielāko ieguldījumu 

potenciālajā piesārņojuma pārnesē dod tritijs; 

 Tvertnes Nr. 7. analīze rāda, ka pagaidu pārseguma gadījumā un tvertnes slēgšanas 

daudzslāņu hidroizolācijas pārseguma gadījumā galveno ieguldījumu piesārņojuma 

pārnesē dod torijs-232, bet savukārt pārseguma degradācijas gadījumā pēc valsts 

kontroles perioda beigām lielāko ieguldījumu radioaktīvā piesārņojuma pārnesē dod 

rādijs -226 un tritijs; 

 Tvertnes Nr. 8 analīze rāda, ka visos trīs analizētajos laika periodos lielāko ieguldījumu 

potenciālajā piesārņojuma pārnesē dod tritijs; 

 Ierīkojot daudzslāņu pārsegumu ir iespējams samazināt vidē nonākošā radioaktīvā 

piesārņojuma daudzumu par vairākām kārtām, tādejādi ieteicam izveidot šādu 

pārsegumu uzreiz pēc tvertņu piepildīšanas un slēgšanas. 

 

5.2. Darbības un notikumi, kas rada apdraudējumu cilvēkiem un 
videi. 

 

5.2.1. Radiācijas avārija veicot tehnoloģiskas darbības 
 

Saskaņā ar tehnoloģisko procesu glabātavā radioaktīvo atkritumu pakas tiek piegādātas tajā 

ar autotransportu. Pakas no autotransporta var tikt izkrautas ar dakšu pacēlāju. Paku 

ievietošana glabātavas nodalījumos notiek ar tvertni nosedzošajā būvē esošo stacionāro 

celtni. Pašlaik šāda darbība notiek tvertnē Nr. 7 un ir paredzams, ka identiskas darbības notiks 

arī jaunbūvējamajā tvertnē Nr. 8 un ilgtermiņa glabātavā. 
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Ir iespējams pieņemt, ka, neskatoties uz darba drošības pasākumiem, celtņa uzturēšanas 

pasākumiem, pārbaudēm, var notikt negadījums radioaktīvo atkritumu paku 

izkraušanas/iekraušanas operāciju laikā. 

Sliktākais scenārijs ir, ja konteiners nokrīt uz tvertnes nodalījuma augšējās malas un pēc tam 

nogāžas lejā, sadragājot nodalījuma grīdu vai citus tur ievietotos konteinerus. Tiek pieņemts, 

ka šādā situācijā konteiners tiek bojāts un ka nodalījumā nonāk sašķaidīti apstrādātie 

radioaktīvie atkritumi. Negadījuma rezultātā veidojas neliels daudzums piesārņotu putekļu, 

kas nonāk būvē virs tvertnes un izplatās tālāk. Tvertņu Nr. 7, Nr. 8 un Nr. 9 pagaidu būvēm nav 

ventilācijas, tādēļ putekļi nonāks atmosfērā un iedarbosies uz būvē strādājošiem 

darbiniekiem. 

Tā kā pie piegādes glabātavā konteineri saturēs apstrādātus radioaktīvos atkritumus, nav 

paredzams, ka šāda negadījuma rezultātā radīsies būtisks kaitējums strādājošajiem vai videi. 

Tomēr piesardzības nolūkos ir nepieciešams nekavējoties veikt jonizējošā starojuma līmeņa 

kontroli un nodrošināt strādājošos ar elpošanas orgānu aizsardzības līdzekļiem (respiratoriem) 

un veikt dezaktivācijas pasākumus, lai novērstu tālāku radioaktīvā piesārņojuma izplatīšanos. 

 

5.2.2. Lidaparāta avārija 
 

Tuvākā lidosta (starptautiskā lidosta “Rīga”) atrodas aptuveni 30 km attālumā no radioaktīvo 

atkritumu glabātavas “Radons”. Nepastāv nekādi noteikumi, kas aizliegtu lidmašīnām 

pārvietoties 5 km rādiusā ap radioaktīvo atkritumu glabātavu “Radons” vai zemāk kā 6 km virs 

tā. Nav nevienas gaisa līnijas, kas tieši šķērsotu objekta teritoriju, pacelšanās un nolaišanās 

trajektorijas no lidostas ir citos virzienos un nešķērso glabātavas reģionu. Tuvumā nav arī 

nevienas militāras iekārtas vai gaisa telpas, tātad nepastāv lādiņu ietriekšanās draudi. 

Baldones apkārtnē nav reģistrēta neviena aviokatastrofa. 

Saskaņā ar literatūras datiem, aviokatastrofas iespējamība lidaparātiem ir no 1*10-7  līdz 2*10-

10 uz nolidoto kilometru attiecīgi lidaparātu kategorijām ar masu līdz 2 t un virs 20 t [37]. Veicot 

aviokatastrofas riska varbūtības  novērtējumu kodolreaktoriem ir pieņemts novērtēt 

aviokatastrofas risku ar varbūtību 1*10-6 gadā [38]. Saskaņā ar SAEA rekomendācijām, 

aviokatastrofas iespējamība radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” tuvumā ir 10-7 gadā 

[39]. Varbūtība, ka lidaparāts vai tā atlūzas varētu tieši bojāt tvertnes, ir vēl zemāka. 

Neskatoties uz to, ir jānovērtē arī šādas niecīgas varbūtības sekas. Līdzīga ietekme būtu arī uz 

objektu mērķētiem šāviņiem, piemēram, terorisma gadījumos. 

Tvertņu ēkas un nodalījumi nav projektēti tā, lai spētu izturēt lidaparāta vai citu lidojošu 

priekšmetu ietriekšanos. Tātad šādu notikumu rezultātā varētu smagi ciest gan radioaktīvo 

atkritumu pakas tvertnēs, gan avoti ilgtermiņa glabātavā. Tieša trāpījuma gadījumā, 

iespējams, tiktu bojāti radioaktīvie atkritumi pat slēgtajās un pārsegtajās tvertnēs, kas īslaicīgi 

varētu radīt apdraudējumu gruntsūdeņiem, taču lielāko risku radītu avārijas rezultātā radītais 

atmosfēras piesārņojumus. Tomēr no infrastruktūras bojājumu viedokļa ievainojamākās ir 

ekspluatācijā esošas tvertnes, jo tās nav pārsegtas ar daudzslāņu hidroizolācijas pārsegumu, 

kam ir ievērojams biezums un kas tādejādi mazina potenciālos bojājumus tvertnes 

strukturālajiem elementiem. Augstas temperatūras ietekmē no apstrādātajiem 

radioaktīvajiem atkritumiem varētu izdalīties radioaktīvie putekļi. Šo iemeslu dēļ 
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aviokatastrofa tiek uzskatīta par sliktāko iespējamo negadījumu radioaktīvo atkritumu 

glabātavas “Radons” teritorijai. 

Avārijas ietekme uz vidi un iedzīvotāju veselību, tiek aprēķināts sliktākajam iespējamajam 

negadījumu scenārijam, kurā tiek bojātas vairākas apstrādāto radioaktīvo atkritumu pakas un 

lidaparāta avārijas dēļ sākas ugunsgrēks. 

Ir pieņemts, ka šādas avārijas seku rezultātā tiks mehāniski bojāts slēgto tvertņu Nr. 1 līdz Nr. 

6 pārsegums un skarta šo monolīto betona radioaktīvo atkritumu krātuvju virsma. Tomēr 

ugunsgrēks, ko izraisīs no lidaparātā esošā un noplūdusi degviela, glabātavu betona monolītus 

būtiski neietekmēs. Šī scenārija gadījumā netiek paredzēta radioaktīvā materiāla izplūde gaisā.  

Ir pieņemts, ka gadījumā, ja lidaparāts avārijas rezultātā ietrieksies vēl ekspluatācijas režīmā 

esošajā  tvertnē Nr. 7 un plānotajās tvertnēs Nr. 8 un Nr. 9. Tie pieņemts, ka šīs tvertnes vēl 

nebūs slēgtas un pārklātas ar hidroizolējošo pārsegumu un tvertnes tiks bojāta. Tā kā 

ekspluatācijas režīmā tvertņu konstrukcijā ietilpst vieglas konstrukcijas būves, kas aizsargā 

tvertnes no nokrišņu ūdeņiem un veic citas tvertņu apsaimniekošanai nepieciešamās 

funkcijas, tiek pieņemts, ka būve tiks sagrauta un vairāki glabātavas nodalījumu betona 

pārsegumi tiks bojāti. Degviela no lidaparāta ieplūdīs šajos nodalījumos un tur sadegs, kā arī 

sakarsēs nodalījumos apglabātos konteinerus. Šo konteineru saturu veido radioaktīvie 

atkritumi un lietoti jonizējošā starojuma avoti. Tiek pieņemts, ka ugunsgrēks ilgs vienu stundu 

un nodalījumos tiks sasniegta tik augsta temperatūra, ka sakarsēto konteineru radioaktīvais 

saturs izdalīsies tvaika un putekļu veidā.  

Izdarot aprēķinus, tiek pieņemts, ka avārijas dēļ mehāniski tiks skarti 25% radioaktīvo 

atkritumu un lietoto avotu. Tālāk tiek pieņemts, ka ugunsgrēka rezultātā 1% cieto atkritumu 

radioaktivitātes un 1% lietoto avotu radioaktivitātes no bojātajiem konteineriem izplūdīs gaisā 

radioaktīvā materiāla veidā. Pieņēmums pamatojas ar to, ka tā kā radioaktīvie atkritumi tos 

apglabājot tiek iecementēti, lidaparātam bojājot radioaktīvo atkritumu pakas iebetonētais 

saturs, var sadalīties gabalos. Tā kā ir pieņemts, ka lidaparāta avārijas rezultātā radušais 

ugunsgrēks ilgst vienu stundu, tad var attiecīgi ir pieņemts, termiskā iedarbība nav pietiekoša, 

lai no cietā agregātstāvoklī esošajiem atkritumiem varētu izdalīties lielāka par 1 % daļa no 

skarto radioaktīvo atkritumu satura. Tiek pieņemts, ka no bojātajiem radioaktīvajiem 

atkritumiem vai lietotajiem avotiem noplūdīs viss H-3  saturs, kas jo tritijs radioaktīvoajos 

atkritumos atrodas ūdens formā un ūdens augstas temperatūras ietekmē var iztvaikot. 

Aprēķinot, kāds šādas avārijas situācijas gadījumā būs avota radītais jonizējošais starojumus 

noteiktā laika periodā, tiek pieņemts, ka 7. tvertnē ir apglabāti radioaktīvie atkritumi, kas 

iegūti Salaspils kodolreaktora demontāžas procesā. Savukārt tvertnes Nr. 8 saturēs no 

Salaspils kodolreaktora demontāžā iegūtos radioaktīvos atkritumus un ilgtermiņa glabātavā 

būs izvietoti ilgdzīvojošie radioaktīvie atkritumi no 7. tvertnes. Attiecīgi aprēķinos izmantotais 

radionuklīdu sastāvs ir dots 47. tabulā. 

47. Tabula. Aviokatastrofas rezultātā vidē noplūdušo radionuklīdu radioaktivitātes. 

Izotops 
Noplūde avārijas 

rezultātā  

Ag-108m 6,30E+02 

Ag-110m 3,21E+00 

Ba-133 5,65E+04 

Be-10 8,10E+07 
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Izotops 
Noplūde avārijas 

rezultātā  

Bi-207 7,54E+02 

C-14 9,00E+07 

Cd-109 1,42E+05 

Ce-139 8,36E-08 

Ce-144 3,05E-04 

Cf-252 2,20E+02 

Cm-244 6,93E+06 

Co-56 4,14E-17 

Co-57 1,20E+02 

Co-60 2,68E+12 

Cs-134 1,57E+03 

Cs-137 8,19E+05 

Eu-152 9,17E+09 

Eu-154 2,28E+07 

Eu-155 7,83E+09 

Fe-55 7,77E+10 

Gd-153 3,49E+01 

H-3 3,90E+14 

Hg-203 2,52E-30 

Ir-192 9,67E-17 

Mn-54 4,12E+09 

Na-22 6,63E+01 

Ni-63 4,12E+09 

Pb-210 1,01E+05 

Pm-147 2,55E+08 

Rh-102 4,82E+01 

Ru-106 5,34E+04 

Sb-124 4,60E-23 

Se-75 1,31E-11 

Sm-145 7,54E+05 

Sn-113 5,24E-10 

Sn-119m 1,06E+01 

Sr-89 2,79E-33 

Ta-182 1,20E-10 

Th-228 7,32E+01 

Tl-204 6,86E+08 

Y-88 4,65E-11 

Zn-65 1,07E+10 

KOPĀ 6,69E+12 
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48. Tabula. Atmosfēras pārneses modelēšanai izmantotie parametri 

 

Parametrs Vērtība 

Laika apstākļi izkliedes laikā  Paskāla D kategorija; vēja 

ātrums 4 m/s  

Sajaukšanās slāņa augstums  500 m 

Sausā nogulsnēšanās  0,01 m/s 

Noplūdes laiks  1 stunda 

Noplūdes augstums 0 m 

Bojātās būves augstums  0 m 

Būves efektīvais platums (zemes valnis) 30 m 

Uguns radītā karstuma plūsma 10 MCal/s  

Vietējās zemes virsmas nelīdzenumu apjoms  0,3 m  

Pakļaušanas tiešajai apstarošanai no zemes 

ilgums 

50 gadi 

 

49. Tabula. Lidaparāta avārijas seku modelēšanas rezultāti. 

Parametrs Vērtība 

Maksimālā jonizējošā starojuma doza no gaisa 

piesārņojuma  

0,03 μSv 

Jonizējošā starojuma doza, ieelpojot mākonī 

esošo gaisa radioaktīvo materiālu 

0,90 mSv 

Jonizējošā starojuma doza, 50 gadus saņemot 

radiāciju no zemes 

0,330 mSv 

Kopējā jonizējošā starojuma doza no mākoņa un 

zemes pēc 50 gadu laika perioda  

0,390 mSv 

Jonizējošā starojuma doza, uzņemot 
dārzeņus ar lapām (pirmā raža) 

0,180 mSv 

Jonizējošā starojuma doza, 50 gadus patērējot 

piesārņoto pārtiku 

0,82 mSv 

 

No dabīgā radiācijas fona saņemtā jonizējošā starojuma doza ir apmēram 2,4 mSv gadā. 

Attiecīgi, ņemto vērā modelēšanas rezultātus, ir secināms, ka lidaparāta avārijas gadījumā 

iedzīvotāju veselībai un videi nerodas būtisks apdraudējums.  
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Ņemot vērā to, ka pēc radioaktīvo atkritumu glabātavas ekspluatācijas termiņa beigām 

tvertnes tiks slēgtas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 prasībām atbilstošu 

daudzslāņu hidroizolācijas pārsegumu, kā minēts augstāk, nav paredzams, ka hipotētiskās 

aviokatastrofas gadījumā notiks radioaktīvo materiālu noplūde atmosfērā, jo pārsegums 

mazinās lidaparāta trieciena ietekmi uz krātuves struktūru. Daudzslāņu hidroizolējošā 

pārseguma bojājuma rezultātā ir paredzams īslaicīgs nokrišņu ūdeņu infiltrācijas periods 

skarto tvertņu cementētajā masā, kas būtiski neietekmēs radioaktīvā piesārņojuma noplūdi 

gruntī. 

 

5.2.3. Sprādziens diversijas rezultātā 
 

Radioaktīvo atkritumu glabātavas aktīva darba periodā diversijas, kuru rezultātā radioaktīvo 

atkritumu glabātavā “Radons” varētu tikt izraisīts sprādziens ir minimāla, ņemot vērā 

apsardzes režīmu objektā. Tādejādi hipotētiski šāda varbūtība ir izskatāma laika periodā pēc 

glabātavas slēgšanas valsts uzraudzības periodā un pēc tā.  

Pēc glabātavas slēgšanas radioaktīvo atkritumu tvertnes faktiski būs betona monolīti, kas tiks 

izveidoti zem zemes virsmas un būs pārklāti ar daudzslāņu hidroizolācijas pārsegumu. Attiecīgi 

ir izskatāma situācija, kad pilnīgi vai daļēji tie sprādziena rezultātā tiek sabojāts šis nosedzošais 

pārsegums.  

Tā kā piesārņojuma pārneses modelēšanas rezultātā ir aprēķināts, ka piesārņojuma pārnese 

pa gaisu tieši radioaktīvo atkritumu tvertnēm no  ir minimāla, kas pamatojas uz to, ka 

radioaktīvie atkritumi ir fiksēti betona monolītā un virs tiem ir izveidots nosedzošais segums, 

kas nodrošina minimālu nokrišņu ūdeņu infiltrāciju radioaktīvos atkritumus saturošajā 

nosedzošajā segumā, un tādejādi nosedzošais segums var saturēt nenozīmīgus radionuklīdu 

daudzumus, tad var pieņemt, ka sprādziena rezultātā nerodas būtisks gaisa piesārņojums ar 

radioaktīvām vielām. 

Ir pieņemts, ka diversija ir organizēta, lai bojātu katru tvertni un sprādziena rezultātā tiek 

bojāti 50 % nosedzošā seguma virsmas katrai radioaktīvo atkritumu tvertnei.  Pieņēmums 

jāuzskata par maksimāli konservatīvu, jo saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 129 

pēc slēgšanas radioaktīvo atkritumu tvertnēm ir jāizveido daudzslāņu hidroizolācijas 

pārsegumu, kura viens no slāņiem ir 1 m bieza dzelzs betona kārta, tādejādi diversantu spēja 

operācijai ierobežotā laikā izveidot spridzināmo ierīču sistēmu, kas ļautu iznīcināt 50 % no visu 

tvertņu nosedzošajiem segumiem ir minimāla, kas pamatojas ar Ministru kabineta noteikumos 

Nr. 129 97 1.punktāfiksēto prasību organizēt sargu patruļas radioaktīvo atkritumu glabātavā, 

kas tādejādi ierobežo diversantu darbībai pieejamo laiku. 

Diversijas  akta gadījumā, kas hipotētiski tiek veikts radioaktīvo atkritumu glabātavas valsts 

uzraudzības periodā pēc tās slēgšanas, ir pieņemts, ka diversijas rezultātā radītie bojājumi 

krātuvju infrastruktūrai tiek likvidēti, tādejādi minimizējot to ietekmi uz vidi. 

Attiecīgi aprēķinos ir izskatīta situācija pēc valsts uzraudzības perioda beigām, un ir  pieņemts, 

kapēc sprādziena netiek veikti pasākumi bojājumu novēršanā un tādejādi nokrišņu ūdeņu 

ietekme uz radioaktīvo atkritumu tvertņu saturu nav limitēti laikā.  
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Veicot maksimāli konservatīvu pieeju ir pieņemts, ka diversija tiek veikta neilgi pēc glabātavas 

slēgšanas un tādejādi ilgdzīvojošo radionuklīdu radioaktivitātes ir nebūtiski atšķirīgas no 

pašreizējām. 

Modelēšanā iegūtie aprēķinu rezultāti parāda ka šāda scenārija gadījumā maksimālā 

jonizējošā starojuma doza var sasniegt 0,1 mSv gadā, pie kam 50 % no šī lieluma attiecas uz 

tiešu starojuma uzņemšana ar ūdeni, pārējā daļa sadalās radioaktīvā starojuma uzņemšanai 

ar pārtiku ar lauksaimniecības un akvakultūras produktiem. 

Izejot no rezultātiem var secināt, ka ir vērojama situācija, ka summārā doza, ņemot vērā visus 

piesārņojuma pārneses ceļus nepārsniedz MK noteikumos Nr. 129  89. punktā noteiktajām 

vērtībām, kas nosaka, ka,  ja jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem ir:  

 100 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 10 līdz 100 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 10 mSv gadā vai mazāka, iejaukšanās pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

 

5.2.4. Seismiskās aktivitātes 
 
Seismiskā aktivitāte Baldones apkārtnē ir zema. Radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons” 
atrodas ģeoloģiski stabilā teritorijā. Šeit kalnu nogāzes veidotas tā, ka pat seismisku notikumu 
laikā nav paredzami zemes nobrukumi. 
 
Tvertnes Nr.1 līdz Nr.6 ir slēgtas, pārsegtas un pilnībā aizpildītas ar cementu, un uzskatāmas 
par vienotu monolītu betona bloku. Paredzētā scenārija zemestrīce nespēs izraisīt šo tvertņu 
bojājumus (plaisas). Šo tvertņu hidroizolācijas slānis arī netiks bojāts, jo tas ir plastisks 
(bitumens/asfalts). 
 
Tvertne Nr. 7 ir projektēta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 prasībām un arī 
jaunbūvējamā tvertne Nr. 8 tiks izbūvēta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tādejādi ir 
pieņemts, ka radioaktīvo atkritumu tvertnes nodalījumu konstrukcija izturēs iespējamās 
zemestrīces iedarbību. Ja zemestrīce notiek situācijā, kad uz tvertnēm vēl pastāv to pagaidu 
būves, kas paredzētas tvertnes aizsardzībai pret nokrišņu ūdeņiem un lai nodrošinātu 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiskās funkcijas, iespējams, ka pagaidu būvju 
konstrukcijas var sabrukt un bojāt tvertņu pārklājošos dzelzsbetona blokus, taču šādā situācijā 
nav paredzams, ka tiek bojāti radioaktīvos atkritumu saturošās pakas un attiecīgi nav 
paredzams, ka var notikt radioaktīvā piesārņojuma noplūde atmosfērā un pazemes ūdeņos. 
 

Kā minēts iepriekš radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” reģionā ir vērojamas karsta 

parādības, taču kā var secināt no urbumu datiem, tieši glabātavas atrašanās vietā karsta 

parādību novērojumi ir maz ticami, jo relatīvi šķīstoši minerālu slāņi ir ar mazu intensitāti un 

atrodas zem grunts slāņiem, kuri, plastiski deformējoties, kompensēs hipotētiskos karsta 

parādības izraisīto zemes nosēšanos.  Šajā gadījumā var pieņemt, ka karsta parādība atstās 

mazāku iespaidu uz hidroizolējošo nosedzošo segumu kā hipotētiskais diversijas akts, kurā tika 

modelēta situācija, kad tiek sabojāts 50 % no nosedzošā seguma. Attiecīgi šāda scenārija 

gadījumā maksimālā dozas jonizējošā starojuma doza būs mazāka par 0,1 mSv gadā, jo 
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modelējot sprādziena diversija aktā radītās sekas, pie attiecīgajiem pieņēmumiem par 

radioaktīvo atkritumu tvertnes slēgšanas pārseguma bojājuma iespējamo proprociju, tika 

iegūts šāds rezultāts.  

Bez tam, saskaņā ar ekspertu novērtējumu, ir jāņem vērā tas, ka pašreizējā laika periodā ir 

vērojama reģionāla pazemes ūdeņu izmantošanas intensitātes samazināšanās, kas nozīmē to, 

ka samazinās lejupejošo pazemes ūdeņu plūsma, ko nosaka nokrišņu ūdeņu pieplūde gruntī, 

un palielinās augšupejošo pazemes ūdeņu plūsma. Tā kā augšupejošā ūdeņu plūsma satur 

augstākas izšķīdušo minerālu  koncentrācijas, tad attiecīgi potenciāli karsta parādības radošo 

slāņu šķīdības ātrums samazinās un attiecīgi samazinās arī karsta parādību riski.  

Attiecīgi, novērtējot seismisko gadījumu potenciālo ietekmi uz radioaktīvo atkritumu 

glabātavas “Radons” tvertnēm, var secināt, ka summārā doza, ņemot vērā visus piesārņojuma 

pārneses ceļus nepārsniedz MK noteikumos Nr. 129  89. punktā noteiktajām vērtībām, kas 

nosaka, ka,  ja jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem ir:  

 100 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 10 līdz 100 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 10 mSv gadā vai mazāka, iejaukšanās pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

5.2.5. Augu un koku saknes 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 129 fiksētajiem radioaktīvo atkritumu glabātavas 

tvertņu slēgšanas prasībām, kas izteiktas šo noteikumu 99. punktā, katrai tvertnei tās 

slēgšanas laikā tiek izveidota daudzpakāpju aizsardzības sistēma, kas sastāv no 1 m bieza 

dzelzsbetona slāņa, daudzkārtaina hidroizolācijas slāņa, virs hidroizolācijas slāņa izveido 

vismaz 1 m biezu grants slāni, virs grants slāņa izveido 50 cm biezu māla slāni, virs māla slāņa 

izveido 1 m biezu akmens šķembu slāni, un kā pēdējo izveido 2 m biezu augsnes kārtu. 

Tādejādi kopējais nosedzošā slāņa biezums ir vismaz 5,5 m. 

Attiecīgi nav paredzams, ka pēc glabātavas slēgšanas īstermiņā jebkāda veģetācija varētu 

apdraudēt nosedzošā slāņa integritāti. Ilgtermiņā hipotētiski var pieņemt, ka ilgākā periodā 

glabātavas atrašanās vietā varētu izveidoties priežu mežs, kas ir pašlaik raksturīgs attiecīgajām 

reģionam. Priežu sakņu struktūra var iesniegties līdz vairāku metru dziļumam un hipotētiski ir 

iespējams, ka tās bojā nosedzošā slāņa virsējās kārtas. Pat pieņemot, ka ilgtermiņā saknes 

sagrauj dzelzsbetona slāni, ar kuru ir nosegta tvertņu virsma, šo bojājumi nebūs tik kritiski, lai 

būtiski palielinātu nokrišņu ūdeņu filtrāciju caur radioaktīvo atkritumu tvertņu betona 

monolītu. 

Pieņemot, ka ilgtermiņā (vairāki simti gadu) tiek bojāti 10 % no nosedzošā Pārseguma 

maksimālā starojumu doza, kura tiktu pārnesta ar pazemes ūdeņiem nesasniegs 0,1 mSv gadā, 

kā tas ir aprēķināts diversijas rezultātā radītā sprādziena gadījumā. 

Attiecīgi var secināt, ka summārā doza, ņemot vērā visus piesārņojuma pārneses ceļus 

nepārsniedz MK noteikumos Nr. 129  89. punktā noteiktajām vērtībām, kas nosaka, ka,  ja 

jonizējošā starojuma doza iedzīvotājiem ir:  
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 100 mSv gadā vai lielāka, obligāti veic pasākumus, lai samazinātu jonizējošā starojuma 

dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 no 10 līdz 100 mSv gadā, tuvāko piecu gadu laikā veic pasākumus, lai samazinātu 

jonizējošā starojuma dozu līdz apmēram 300 µSv gadā; 

 10 mSv gadā vai mazāka, iejaukšanās pasākumu veikšanu izvērtē atbilstoši 

finansiālajām un tehniskajām iespējām. 

 

5.2.6. Nokrišņi 
 

Nokrišņu ūdeņu ietekme uz radioaktīvo atkritumu tvertnēs apglabātajiem radioaktīvajiem 

atkritumiem ir atkarīga gan no nokrišņu ūdeņu ķīmiskajām īpašībām, gan no tvertņu 

nosedzošo pārseguma struktūras, kā arī no radioaktīvos atkritumus saturošo betona monolītu 

īpašībām. 

Nokrišņu ūdeņi normāli raksturojas ar pH līmeni apmēram 5,7 – 6,0, ko nosaka atmosfēras 

sastāvā esošā ogļskābā gāze, un, piemēram, negaisa laikā notikušo zibens izlāžu rezultātā 

radušies, slāpekļa oksīdi, u.c. faktori. Antropogēnās iedarbības rezultātā nokrišņu ūdeņi var 

tikt piesārņoti arī ar citiem skābajiem oksīdiem, kas var pazemināt nokrišņu ūdeņu pH līmeni, 

piemēram, sēra dioksīdu. Attiecīgi šādus nokrišņu ūdeņus sauc par skābajiem lietiem un dažos 

gadījumos šādu nokrišņu pH līmenis var būt apmēram 4,2 - 4,5. Taču šādi pH līmeņi ir jāuzskata 

par ekstrēmiem, jo šādi līmeņi tiek novēroti intensīvas industriālas darbības reģionos, kādi 

Latvijai tuvākajās valstīs nav. 

Skābo nokrišņu ūdeņu ietekmē ir iespējama paātrināta radioaktīvo atkritumu metāla 

iepakojumam, kā arī paātrināta bāzisko betona komponentu šķīšana. Šajā gadījumā 

radioaktīvo atkritumu aizsardzībā pret skābo nokrišņu ūdeņu ietekmi ievērojamo lomu spēlē 

tvertņu nosedzošais slānis. Kā jau minēts augstāk viens no šī slāņa konstruktīvajiem 

elementiem ir akmens šķembu slānis 1 m biezumā. Ņemot vērā potenciālo skābo nokrišņu 

ūdeņu nelabvēlīgo ietekmi uz radioaktīvo atkritumu tvertņu saturu un konstrukciju, ir vēlams, 

ka šī slāņa izveidei tiek izmantotas dolomīta šķembas. Dolomīta šķembas kā bāzisks materiāls 

novērsīs skābo nokrišņu ūdeņu negatīvo ietekmi uz radioaktīvo atkritumu tvertņu saturu un 

to struktūru.  

Saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējumu [16] radioaktīvo atkritumu tvertņu daudzslāņu 

hidroizolācijas pārseguma struktūra sastāvēs no daudziem dažādiem materiālu slāņiem, kuru 

uzdevums ir nodrošināt minimālu ūdens piekļuvi monolītajam betona blokam, kurā tiks fiksēti 

radioaktīvie atkritumi. Tajā skaitā ir paredzēts izveidot polimēra pārklājuma slāni (augsta 

blīvuma polietilēna ģeomembrāna), ar kuru tiks nodrošināta pārseguma ūdens necaurlaidība, 

tādejādi ir paredzams, ka potenciālā skābo nokrišņu ūdeņu ietekme uz apglabātajiem 

radioaktīvajiem atkritumiem samazināsies vēl vairāk. Piedāvātais konceptuālais tehniskais 

daudzslāņu hidroizolācijas pārseguma risinājums ir atbilstošs, konkrēti risinājumi daudzslāņu 

hidroizolācijas seguma izveidei, materiālu apjomi un specifikācijas ir izstrādājami 

hidroizoloācijas pārseguma tehniskā projekta izstrādes procesā. 

Attiecīgi, ņemot vērā šos apsvērumus par nosedzošā slāņa konstrukciju, var pieņemt, ka 

nokrišņu ūdeņi arī ilgtermiņā būtiski neietekmēs tvertņu saturu. 
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5.2.7. Netīšas pēc slēgšanas iejaukšanās darbības 
 

5.2.7.1. Vienģimenes māja būvniecība glabātavas vietā 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 93. punkta nosacījumiem tiek pieņemts, ka 

vienģimenes māja 300 gadus pēc glabātavas slēgšanas tiek uzbūvēta tieši uz tvertnes 

dzelzsbetona pārseguma, ēkas grīda atrodas trīs metrus virs radioaktīvo atkritumu slāņa. 

Veicot starojuma dozas aprēķinu piesārņojumam, kas tiek ieelpots un norīts ar putekļiem tika 

konstatēts, ka tā ir apmēram 10-9 mSv gadā, kas ir ievērojami mazāka kā radioaktivitātes 

dabīgā fona lielums, kas Latvijā ir apmēram 2,4 mSv gadā. Tādejādi, to ņemot vērā, veicot 

kopējo iedzīvotāju saņemtās dozas modelēšanu, kas var tikt saņemta, tālāk tā netika ņemta 

vērā un aprēķinu rezultāti tika analizēti attiecībā pret jonizējošā starojuma dozu, ko var 

saņemt tiešā apstarošanā no radioaktīvo atkritumu tvertnes. 

Starojuma doza no ieelpotā un norītā piesārņojuma nelielā vērtība pamatojas ar 

konstatējumu, ka glabātavas darbības laikā un 300 gadu periodā pēc tās slēgšanas nav 

paredzama radioaktīvo atkritumu betona masas degradācija, jo kā tika aprēķināts nokrišņu 

ūdeņu filtrācijas ātrums, ņemot vērā nosedzošā slāņa īpašības, ir apmēram 400 – 600 gadi, un 

tādejādi nav sagaidāms, ka radioaktīvo atkritumu betona monolīti periodam, kam tika veikts 

novērtējums, būtu ievērojami bojāti.   

Lai novērtētu betona jonizējošā starojuma pavājināšanas spējas tika modelēta ievērojami 

piesardzīgāka situācija, un tika pieņemti trīs hipotētiski papildus gadījumi, kad māja tiek 

uzbūvēta tieši uz radioaktīvo atkritumu tvertnes daudzslāņu hidroizolācijas slāņa pārseguma 

pamatā esošo betona kārtu, kuras biezumi ir 20, 40 un 100 cm. Pārseguma materiāls ir 

pieņemts betons ar blīvumu 2,5. 

Saskaņā ar Ministru kabineta Nr. 129 noteikumiem, tika modelējot tiešā starojuma ietekmi, 

un ņemot vērā nosacījumu, ka modelī mājas grīda atrodas 3 m attālumā virs radioaktīvo 

atkritumu slāņa var pieņemt, ka mājai ir izbūvēts pagrabs, kurš ir uzskatāms par gaisa slāni 

starp radioaktīvajiem atkritumiem un ēkas grīdu. Aprēķinos ir konstatēts, ka gaisa slānis 3 m 

biezumā pavājina radioaktīvo starojumu par mazāk kā 2 %, un tādejādi tas tālākos apsvērumos 

netika ņemts vērā. 
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50. Tabula. Starojuma dozas no tiešās apstarošanas vienģimenes mājas scenārija gadījumā. 

Tvertne Doza, mSv/g 

  Betona pārseguma biezums, cm 

  20 40 100 

1 4,68E-01 2,08E-02 1,53E-05 

2 1,13E-05 1,24E-08 4,15E-14 

3 1,31E+03 9,55E+01 1,17E-01 

4 2,02E-05 1,81E-07 1,38E-12 

5 2,01E-05 1,81E-07 1,38E-12 

6 1,40E+00 2,08E-02 2,01E-07 

7 4,42E-01 2,11E-02 1,53E-05 

8 9,99E-43 2,07E-44 2,00E-49 

 

Kā redzams no augstāk minētās tabulas vairākumā gadījumos tiešā apstarojuma doza 

ievērojami pārsniedz ar ieelpošanu un norīšanu potenciāli uzņemto starojuma dozu, un tā ir 

salīdzināma tikai gadījumā kad modelētais betona pārseguma biezums ir 1 m. No tabulas arī 

izriet, ka betona materiāla starojuma pavājināšanas spēja ir būtiski atkarīga no tā biezuma. Tā 

piemēram 1 m biezs betona pārsegums vājina starojumu apmēram desmit tūkstošu reižu 

labāk kā 20 cm biezs pārsegums. Tādejādi jonizējošā starojuma doza nav būtiski atšķirīga 

mājas iekšienē vai ārpus tās, un tādejādi, pieņemot, ka mājas pamatu biezums ir 20 cm, par 

kopējo saņemto dozu, kura aprēķināta, ņemot vērā radioaktīvo atkritumu tvertnes attiecīgā 

biezuma betona pārsegumu, ir pieņemta doza, kuru iedzīvotājs saņemtu uzturoties ārpus 

mājas. 

No tabulas izriet arī, ka 3. tvertnes gadījumā pārsegums 20 cm un 40 cm biezumā ir 

nepietiekošs, lai nodrošinātu pieņemamus dozas līmeņus. Šāda parādība ir skaidrojama ar 

radionuklīdu sastāvu tvertnē, tiem raksturīgo jonizējošā starojumu enerģiju spektru, kā arī ar 

tvertnē apglabāto radionuklīdu aktivitāti aprēķinātajā laika periodā. Līdzīga situācija ir arī 6. 

tvertnes gadījumā, taču minētais efekts ir ievērojami mazāks. 

Ņemot vērā radionuklīdu aktivitātes un to specifiskā radioaktīvā starojuma īpašības var 

secināt, ka aprēķināto jonizējošā starojuma dozu dod radionuklīdi, kas izstaro γ starojumu ar 

ievērojamām fotonu enerģijām, tādi kā Co-60, Cs-137; K-40; Mn-54; Na-22; Ni-59. 

No augstāk minētā izriet, ka radioaktīvo atkritumu tvertņu slēgšanas inženiertehniskie 

pasākumi, kurus paredzēts veikt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 129. punkta 99 

prasībām ir būtiski, lai samazinātu tiešā apstarojuma dozu un ir būtiski radioaktīvo atkritumu 

tvertnes slēdzot izveidot pārsegumu, kura struktūra saturētu betona slāni, sevišķi, kas attiecas 

uz tvertnes Nr. 3 slēgšanas pasākumiem ir konstatēts, ka nepieciešams apmēram 1  m biezs 

betona slānis. Konkrētus betona slāņa biezumus un daudzslāņu hidroizolācijas pārseguma 

konstrukciju nepieciešams detalizēt, izstādājot tvertņu slēgšanas tehniskos projektus. 
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5.2.7.2. Ceļu būve 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 nosacījumiem ceļu būves scenārijs paredz 

gadījumu, kad ceļa būves darbi tiek veikti radioaktīvo atkritumu glabātavas teritorijā 300 

gadus pēc tās slēgšanas. Tas nozīmē, ka radioaktīvo atkritumu tvertnes hipotētiskajā ceļu 

būves gadījumā ir pārklātas ar slēgšanas daudzslāņu hidroizolējošo pārseguma. Kā fiksēts 

augstāk, sadaļā 5.2.5. kopējais daudzslāņu hidroizolējošā pārseguma biezums, kas ir jāizbūvē 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, ir vismaz 5,5 m. 

Scenārijā ir pieņemts, ka ceļu būves darbi notiek pāri visām radioaktīvo atkritumu tvertnēm. 

Šāds scenārijs ir uzskatāms par visai konservatīvu, jo no teritorijas profila viedokļa un loģistikas 

apsvērumiem ceļu būves iespēja teritorijā ir ar mazu iespēju, un ceļu trajektorija, kas skartu 

visas tvertnes arī ir ar mazu iespēju. Turklāt jāņem vērā apstāklis, ka normālā ceļu būves praksē 

zemes darbi, kas nepieciešami ceļa pamatnes izbūvei nepārsniedz apmēram metra dziļumu, 

kas faktiski izslēdz iespēju, ka ceļu būves laikā tiktu bojāts radioaktīvo atkritumu tvertnes 

betona monolīts, bet skars var tikt tikai slēgšanas pārsegums. Neskatoties uz to, tika izskatīts 

variants, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu Nr. 129 punkta 94 nosacījumus, kas paredz, 

ka ceļu būves laikā iejaukšanās dziļums ir 6 m. Tādejādi, ņemot vērā noteikumu nosacījumus 

var pieņemt, ka ceļu būves rezultātā tiks veikta iejaukšanās radioaktīvo atkritumu tvertņu 

slēgšanas pārseguma struktūrā un var tikt skarti radioaktīvos atkritumus saturošā betona 

monolīta augšējie 50 cm. 

Mehāniskās aktivitātes, kas saistītas ar ceļu būvi, kā, piemēram, augsnes izrakšana, var novest 

pie piesārņotās augsnes daļiņu koncentrācijas gaisā palielināšanās putekļu veidā, kas var tikt 

ieelpoti. Veicot ceļu būves darbus laikā, kad cilvēki atrodas uz piesārņotās augsnes, var notikt 

netīša augsnes daļiņu norīšana.  

Tiešā ārējā apstarošana. Tiek pieņemts, ka daži strādnieki pavada noteiktu laiku tieši uz 

pārvietotās piesārņotās augsnes, kā rezultātā tiešās radiācijas dēļ rodas papildus individuālā 

efektīvā jonizējošā starojuma doza. 

Kopējā individuālā efektīvā jonizējošā starojuma doza ar ceļu būves saistīto darbību rezultātā 

ir šo trīs atsevišķo aspektu summa. 

Ar putekļiem ieelpotā un norītā radioaktīvā piesārņojuma radītās efektīvās doza ir atkarīga no 

piesārņojuma īpatnējās radioaktivitātes piesārņotajā gruntī, elpošanas intensitātes vai nejauši 

norītā piesārņojuma daudzuma, putekļu koncentrācijas gaisā, uz piesārņotās grunts pavadītā 

laika, dozas faktora un atšķaidīšanās faktora. Aprēķinos, lai noteiktu cilvēku potenciāli 

saņemtās dozas ieelpojot un norijot ar radionuklīdiem piesārņotos putkļus,  izmantoti vidējie 

radioniklīdu koncentrācijas lielumi katrā radioaktīvo atkritumu tvertnē un izmantoti zemāk 

minētie piesārņojuma norīšanas un ieelpošanas parametri. 

Aprēķinos tika pieņemti sekojoši parametri: 

 ceļa būves darbi virs katras tvertnes notiks 2 dienas pa 8 stundām dienā; 

 atšķaidīšanās faktors - 1; 

 elpošanas intensitāte – 1,9 m3/h; 

 piesārņojuma norīšanas intensitāte – 3,5E-5 kg/st; 

 putekļu koncentrācija – 1,0E-6 kg/m3; 

 Dozas faktors – 1,9E-6 Sv/Bq. 
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Piesardzības nolūkos, lai modelētu maksimāli nelabvēlīgo situāciju dozas faktors tika izvēlēts 

saskaņā ar iepriekšējā ilgtermiņa novērtējuma [17] datos doto maksimālo šī lieluma vērtību. 

Tiešās apstarošanas gadījumā saņemtās dozas aprēķinā tika pieņemts, ka strādnieks atrodas 

tieši uz radioaktīvo atkritumu tvertni nosedzošā pārseguma. 

51.  Tabula. Dozas aprēķina rezultāti ceļa būves scenārija gadījumā. 

Tvertne 
Doza ieelpojot, 
mSv 

Doza norijot, 
mSv 

Tiešā 
apstarošana, 
mSv Doza kopā, mSv 

1 4,98E-07 9,17E-12 1,96E-01 1,96E-01 

2 1,06E-09 1,96E-14 3,60E-04 3,60E-04 

3 6,24E-07 1,15E-11 3,28E+01 3,28E+01 

4 2,33E-07 4,29E-12 1,97E-05 1,99E-05 

5 1,34E-09 2,46E-14 1,97E-05 1,97E-05 

6 2,55E-07 4,70E-12 1,41E-01 1,41E-01 

7 5,85E-08 1,08E-12 4,87E-02 4,87E-02 

8 1,39E-09 2,56E-14 1,03E-43 1,39E-09 

 

 

Kā redzams no tabulas, dozas, kuras ceļu būvdarbu darbinieks var potenciāli saņemt no tiešās 

apstarošanas ir ievērojamai lielākas par dozām, kuras iespējams saņemt ieelpojot vai nejauši 

norijot piesārņoto grunti, pat, ņemot vērā īso laiku, kādu darbinieks varētu pavadīt uz 

piesārņotās grunts apgabala.  

 

5.2.7.3. Rotaļlaukums 
 

Šis scenārijs līdzinās vienģimenes mājas scenārijam, izņemot vienīgi, ka ir pieņemts, ka 

persona, kas pakļauta starojumam, ir 7-12 gadus vecs bērns un apstarojuma iespēja, kas ir 

saistīta ar spēlēm rotaļlaukumā, ir jānovērtē šai kritiskajai grupai. 

Kopējā jonizējošā starojuma dozu šajā gadījumā veido: 

 Netīša augsnes daļiņu norīšana, rotaļājoties rotaļlaukumā; 

 Putekļu ieelpošana suspendētā veidā, kas ir atkarīga no laika, kas pavadīts iekštelpās un 
ārpus tām; 

 Ārējā apstarošana, kas rodas daļēji no starojuma iekštelpās, starojumā ārpus telpām un 
daļēji no starojuma rotaļlaukumā; iekštelpu gadījumā, modelējot avota radīto starojuma 
daudzumu noteiktā laika periodā, vērā tiek ņemts starojuma samazinājums, ko rada mājas 
grīda. 

 

Līdzīgi kā vienģimenes mājas gadījumā tika novērtēts ieelpotā un norītā piesārņojum radītā 

doza. 

Modelējot tiešā apstarojuma radīto dozas jaudu tika pieņemti trīs hipotētiski varianti; rotaļu 

laukums ir izvietots tieši  uz radioaktīvo atkritumu betona monolīta virsmas bez  nosedzošā 
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pārsegumama, rotaļu laukums ir izvietots uz 20 cm bieza ekranējošā betona pārseguma un tas 

ir novietots uz 1 m bieza starojumu ekranējoša betona pārseguma. 

52. Tabula. Dozas aprēķina rezultāti rotaļlaukuma scenārija gadījumā 

Tvertne 
  

Doza  mSv/g 

  
  

Betona pārseguma biezums, cm 

  100 20 0 

1 1,06E-03 3,46E+00 1,20E+02 

2 4,18E-14 4,89E-04 2,23E-01 

3 1,17E-01 1,02E+03 2,01E+04 

4 1,39E-12 2,04E-05 1,31E-02 

5 1,38E-12 2,04E-05 1,31E-02 

6 2,03E-07 1,02E+00 8,76E+01 

7 1,54E-05 4,47E-01 3,04E+01 

8 2,01E-49 9,99E-43 6,36E-41 

 

Līdzīgi kā vienģimenes mājas scenārija gadījumā no aprēķinu rezultātu tabulas ir redzams, ka 

tvertnes Nr. 3, gadījumā aprēķinātās potenciālās dozas vērtības gadījumā, ja neeksistē 

aizsargājošais pārsegums, ir ievērojami augstākas par pieņemamajām, un pietiekošu 

aizsardzību nodrošina 1 m biezs betona pārseguma slānis. Pārējo tvertņu gadījumā 

nepieciešamo aizsardzību nodrošina betona pārsegums ar biezumu vismaz 20 cm.  

6. Jonizējošā starojuma samazināšanas pasākumi 
 

Ņemot vērā novērtējuma gaitā veiktos modelēšanas aprēķinus, kuri parāda iespējamo 

radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” ietekmi uz vidi un tās tuvumā esošajiem 

iedzīvotājiem ir iespējams apgalvot, ka plānojot glabātavas turpmāko darbību ir nepieciešams 

ņemt vērā sekojošus aspektus: 

 Radioaktīvo atkritumu sagatavošanu un transportēšanu uz glabātavu saskaņā ar 

normatīvu prasībām; 

 Radioaktīvo atkritumu apglabāšana glabātavas tvertnēs; 

 Radioaktīvo atkritumu paku identifikācija un to radionuklīdu satura reģistrācija; 

 Radioaktīvo atkritumu paku radiācijas līmeņa un nosmērētības monitoringa pasākumi; 

 Darbinieku saņemtās dozas monitorings  un uzskaite; 

 Radioaktīvo atkritumu paku izvietošanas tvertnēs reģistrācija; 

 Radioaktīvo atkritumu tvertņu integritātes monitorings glabātavas ekspluatācijas laikā 

un valsts uzraudzības perioda laikā; 

 Vides stāvokļa monitorings saskaņā ar monitoringa programmu; 

 Inženiertehnisko pasākumu un organizatorisko pasākumu ieviešana un nodrošināšana 

radioaktīvo atkritumu glabātavas fiziskās aizsardzības vajadzībām; 

 Inženiertehnisko pasākumu ieviešana radioaktīvo atkritumu glabātavas 

infrastruktūras izveidei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
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Ņemot vērā novērtējuma izstādes laikā iegūtos rezultātus var izdarīt secinājumus, ka 

būtiskākais pasākums ilgtermiņa radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” drošības 

nodrošināšanai pēc radioaktīvo atkritumu tvertņu aizpildīšanas ir to pārklāšana ar slēgšanas 

pārsegumu saskaņā ar normatīvos aktos noteikto kārtību. 

Šāda pārseguma izveide nodrošinās to, ka līdz minimumam tiks samazināta radioaktīvā 

piesārņojuma noplūdes varbūtība ilgtermiņā gan kas attiecas uz pazemes ūdeņiem, gan 

atmosfēru, gan arī uz tiešo apstarošanu. 
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7. Secinājumi un rekomendācijas 
 

7.1. Secinājumi 
 

1. Pašreizējais radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” tehniskais un institucionālais 

statuss ļauj nodrošināt tās drošu ekspluatāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; 

2. No veiktās analīzes par radionuklīdu sastāvu tvertnēs Nr. 1  - 6 un attiecīgi to 

radioaktivitātēm pēc glabātavas slēgšanas un valsts uzraudzības termiņa beigām var 

secināt, ka virknei radionuklīdu šī termiņa beigās būs lielāka radioaktivitāte, kā 

noteikta Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 752 “Kārtība, 

kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem” kā kritērijs, kurus 

nepārsniedzot darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem nav nepieciešama licence 

vai reģistrācija. 

Attiecīgi, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu Nr.129 “Prasības darbībām ar 

radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem" prasības situācijai ir 

iespējami divi risinājumi:  

- operators veic to radionuklīdu starojumu avotu, kas neatbilst minēto 

noteikumu 74.3. punktā noteiktajiem kritērijiem izņemšanu no 

radioaktīvo atkritumu apglabāšanas tvertnēm tos pārvietojot uz tiesību 

aktā noteiktiem glabāšanas apstākļiem; 

- pēc radioaktīvo glabātavas ilgtermiņa drošības novērtējuma rezultātiem 

tiek plānoti pasākumi, lai izveidotu papildus fiziskās barjeras, lai paredzētā 

jonizējošā starojuma doza nepārsniegtu 300 µSv/gadā. 

Pirmās alternatīvas realizācija attiecībā uz radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” 

tvertnēm Nr. 1 – 6 ir apgrūtināta, jo radioaktīvo atkritumu izņemšanu no tvertnēm ir 

saistīta ar ievērojamiem piesārņojuma izplatīšanās un apstarošanās riskiem 

darbiniekiem. 

3. Neskatoties uz secinājumu 2 punktā minēto formālo neatbilstību, veicot modelēšanas 

aprēķinus ir secināts, ka formālā neatbilstība nerada īstermiņa un ilgtermiņa 

radioaktīvā piesārņojuma riskus, kas attiecas uz potenciālo radioaktīvā piesārņojuma 

pārnesi ar pazemes ūdeņiem un atmosfēras gaisu, pie nosacījuma, ja radioaktīvo 

atkritumu tvertnēm pēc to ekspluatācijas perioda beigām tiek izviedots slēgšanas 

pārsegums; 

4. Pamatojums 3. punktā izdarītajam secinājumam ir modelēšanas rezultātā 

apstiprinātais, ka praktiski visi pārējie radionuklīdi ir pietiekoši stabili saistīti 

radioaktīvo atkritumu masā, pieņemot, ka tiek veikta adekvāta radioaktīvo atkritumu 

fiksācija tos iebetonējot, lielākā migrācijas spēja ir tritijam; 

5. Radioaktīvo atkritumu tvertņu integritātes pārbaudes rezultāti nedod pamatu izdarīt 

secinājumus, ka varētu būt notikusi piesārņojuma noplūde no pārbaudītajām 

tvertnēm Nr. 1 – Nr. 6; 

6. Eksistējošās infrastruktūras fiziskās barjeras ir adekvātas, lai nodrošinātu ilgtermiņa 

radioloģisko drošību; 



146 
 

7. Neskatoties uz tritija radionuklīda potenciālo ievērojamo migrācijas spēju, ņemot vērā 

esošos un paredzētos inženiertehniskos risinājumus, kas tiks pielietoti pēc glabātavas 

slēgšanas, nepastāv būtiski tritija izplatīšanās riski, kas radītu riskus videi un 

apkārtējiem iedzīvotājiem; 

8. Netīšas pēc-slēgšanas iejaukšanās gadījumā pastāv tiešās apstarošanas riski, 

gadījumā, ja iejaukšanās rezultātā tiek nojaukts tvertņu slēgšanas procesā izveidotais 

daudzslāņu nosedzošais pārsegums. Saskaņā ar Minstru kabineta noteikumu Nr. 129 

prasībām izveidotais  1 m biezais dzelzsbetona slānis slēgšanas pārsegumā nodrošina 

pietiekošu aizsardzību pret tiešo apstarošanos tvetnes Nr. 3. gadījumā. Pārējo tvertņu 

gadījumā tehniski ir pieļaujams pielietot mazāku (40 cm) dzelzsbetona biezumu 

slēgšanas pārseguma konstrukcijā; 

9. Pēc radioaktīvo atkritumu tvertņu ekspluatācijas beigām ir nepieciešams veikt to 

slēgšanas inženiertehnisko darbību kompleksu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 

kura rezultātā tiks izveidos daudzslāņu nosedzošais pārsegums; 

10. Daudzslāņu nosedzošais pārsegums par vairākām kārtām samazina vidē potenciāli 

nonākušā radioaktīvā piesārņojuma daudzumu tā kā ievērojami samazina caur 

radioaktīvo atkritumu monolītu infiltrējamā ūdens daudzumu laika vienībā. 

11. Lai nodrošinātu adekvātu monitoringa režīmu radioaktīvo atkritumu glabātavas 

ietekmes uz vidi novērojumiem ir nepieciešams veikt esošās monitoringa sistēmas 

stāvokļa novērtējumu, veikt izpētes darbus, lai precizētu gruntsūdeņu plūsmas 

glabātavas apkārtnē un veikt potenciālā piesārņojuma pārneses modelēšanu 

piesārņojuma komponentiem, kuru pārnese vidē ir visiespējamākā (tritijs). 
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7.2. Rekomendācijas 
 

1. Radioaktīvo atkritumu tvertņu daudzslāņu konstrukcijas un tvertņu slēgšanas 

pārseguma konstrukcijas tehniskā projekta izstādē par pamatu ir ņemama ziņojumā 

sniegtā informācija par šiem infrastruktūras elementiem. Tehniskā projekta izstrādes 

stadijā ir nepieciešams detalizēt daudzslāņu konstrukciju apjomus un pielietojamos 

materiālus. Īpašu vērību nepieciešams pievērst tvertņu konstrukcijas un slēgšanas 

pārseguma adekvātu hidroizolācijas īpašību projektēšanai. Pielietotajām betona 

markām un to iestrādes tehnoloģijām konstrukcijā ir jānodrošina minimāla materiāla 

porainība. Nepieciešams apsvērt speciālu jonizējošo starojumu aizturošu pildvielu un 

porainību samazinošu piedevu pielietošana betona sastāvā. 

2. Lai precizētu radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” teritorijā un tās apkārtnes 

teritorijas hidroģeoloģiskos parametrus, kas ļautu aktualizēt monitoringa programmu 

ar mērķi veikt efektīvāku vides stāvokļa monitoringu glabātavas apkaimē, tiek 

rekomendēts veikt sekojošus darbus:  

a. Monitoringa urbumos un glabātavas tuvumā esošo virszemes ūdenstilpnēs 

esošā pazemes ūdeņu līmeņa noteikšana ar mērķi aprēķināt gruntsūdeņu 

plūsmas virzienu glabātavas tuvumā; 

b. Papildus monitoringa urbumu izvietojuma un konstrukcijas plānošana un 

papildus urbumu izveide saskaņā ar aprēķiniem grunts hidroģeoloģisko 

parametru izpētes rezultātiem. 

3. Pēc jaunbūvējamo tvertņu būvniecības modificēt monitoringa programmu, paredzot 

tvertnē potenciāli uzkrājušās ūdens kopējās radioaktivitātes mērījumu α, β un γ 

starojumam reizi ceturksnī; 

4. Bez esošajiem kontrolurbumiem ir mērķtiecīgi apsvērt papildus kontrolurbumu izveidi 

uz ziemeļrietumiem no glabātavas. Urbumus pēc gruntsūdens plūsmas virziena 

modelēšanas rezultātiem var būt nepieciešams izvietot virzienā starp esošajiem 

urbumiem 7 un 8, kā arī virzienā starp urbumiem 8 un 28; 

5. Ņemot vērā modelēšanas rezultātā iegūtajiem aprēķinu rezultātiem tiek rekomendēts 

veikt ekspluatācijā neesošo radioaktīvo atkritumu tvertņu slēgšanu, iespējai ātrāk 

izveidojot kompleksu inženiertehnisku daudzslāņu slēgšanas pārsegums, kas  

nodrošinās ilgtermiņa radioloģisko drošību attiecībā pret radioaktīvā piesārņojuma 

pārnesi ar pazemes ūdeņiem, atmosfēras gaisu un samazinās tiešā apstarojuma 

līmeni. 

6. Ņemot vērā radioaktīvo atkritumu glābātavas “Radons” ūdens apgādes sistēmas 

neapmieronošo stāvokli tiek rekomendēts veikt tās rekonstrukciju, ūdens apgādes 

organizēšana veicama, izmantojot Gaujas svītas ūdens horizontu. Paredzamais 

urbumu dziļums ir apmēram 150 m.  
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