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I Ievads 

 
 
Jonizējošā starojuma avotus un jonizējošo starojumu izmanto gan zinātniskos 
pētījumos, gan arī rūpniecībā, lauksaimniecībā, medicīnā un citur 
tautsaimniecībā. Visi šie darbi ir cieši saistīti ar radiācijas drošību un radušos 
radioaktīvo atkritumu neitralizācijas un uzglabāšanas problēmām.  
 
Šo uzdevumu veikšanai 1962. gadā tika izveidots uzņēmums “Radons” 
Baldonē un 1964.gadā spectērpu jeb radioaktīvi sasmērētās veļas mazgātuve 
Bolderājā. Uzņēmuma darbības laikā tas pakāpeniski rekonstruēts, darbs ar 
radioaktīviem atkritumiem un jonizējošā starojuma avotiem pilnveidots un 
nodrošināts ar nepieciešamo dozimetrisko un radiometrisko aparatūru. 
 
Salaspils zinātniski pētnieciskais kodolreaktors uzsāka darbību 1961. gadā. 
1998. gadā saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 
lēmumu kodolreaktors apturēts un to paredzēts demontēt. Tādēļ Salaspils 
kodolreaktors uzskatāms kā lielākais radioaktīvo atkritumu avots tuvāko gadu 
laikā. 
 
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2000.g. 16. 
novembra rīkojumu Nr. 131 ir veikta reorganizācija, apvienojot SIA “Reaktors” 
ar V/U “Radons” un izveidota BO VSIA “RAPA”. Izmainīta arī organizācijas 
struktūra. Veiktā reorganizācija ļauj apvienot abu organizāciju tehniskās 
iespējas un personālu, kā arī efektīvāk nodrošināt šo organizāciju uzturēšanu un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Uzsākta BO VSIA „RAPA” 
pārveidošana par valsts aģentūru. 
 
Pašreiz „RAPA” izpilda ministrijas programmas „Bīstamo un radioaktīvo vielu 
apsaimniekošana” apakšprogrammu „Radioaktīvo vielu apsaimniekošana”. 
Mūsu galvenā prioritāte atspoguļota organizācijas misijā – droša kodoliekārtu 
un radioaktīvo atkritumu pārvaldība. 
 
Šis pārskats atspoguļo 2002.gadā veikto darbību. 
 
 
Direktors     A. Abramenkovs 
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II Juridiskais statuss un struktūra 

 
 
Bezpeļņas organizācija Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RAPA” ir 
patstāvīga saimnieciska vienība ar juridiskās personas tiesībām. Sabiedrības 
pamatkapitāls pieder valstij. Pamatkapitāla turētājs ir Vides ministrija (VIDM). 
Sabiedrības darbinieku skaits ir 60. 
Bezpeļņas organizācijas Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RAPA” 
centrālajā struktūrā ietilpst šādas galvenās struktūrvienības: 

o Radioaktīvo atkritumu pārstrādes grupa 
o Radiācijas drošības dienests 
o Kodoldrošības grupa 
o Reaktora likvidēšanas un demontāžas grupa 
o Kvalitātes un darba drošības nodrošināšanas grupa 
o Testēšanas un datu apstrādes laboratorija 
o Apglabāto radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas grupa 
o Reaktora apsaimniekošanas grupa 

 
Iestādes struktūras shēma attēlota 1.attēlā. BO VSIA „RAPA” struktūra 
veidota, lai varētu sekmīgi pildīt uzdotās funkcijas un organizācijas misiju: 
„drošu kodoliekārtu ekspluatāciju un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu”.  
 
Sabiedrības sastāvā ietilpst šādi objekti: 

o kodolreaktors (Salaspils, Miera iela 31); 
o radioaktīvo atkritumu glabātuve “Radons” (Rīgas rajons, Baldones 

pagasts); 
o spectērpu dezaktivēšanas iecirknis (Rīga, Platā iela 11); 
o speciecirknis (Jūrmala, Kapsētas ielā 1). 

 
Iestādes struktūrvienību funkcijas vērstas uz to, lai nodrošinātu drošu 
kodolobjektu ekspluatāciju un veiktu drošu radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu. 
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1.attēls 
 

 
 
Radioaktīvo atkritumu pārstrādes grupa – veic radioaktīvo atkritumu 
pārvaldības koordinēšanu, tai skaitā radioaktīvo atkritumu savākšanu, 
šķirošanu, transportēšanu un pārstrādi 
 
Radiācijas drošības dienests – nodrošina visu BOV SIA „RAPA” objektu 
radiācijas kontroli un drošību 
 
Kodoldrošības grupa – nodrošina kodoldegvielas drošu uzglabāšanu 
 
Reaktora likvidācijas un demontāžas grupa – nodrošina valsts pasūtījuma 
izpildi – Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas projekta 
realizāciju saskaņā ar 2001.gada 10.janvāra VARAM ministra rīkojumu 
 
Kvalitātes un darba drošības grupa – nodrošina efektīvu kvalitātes kontroli 
organizācijā un darba drošību 
 
Materiālu radioaktivitātes testēšanas laboratorija – nodrošina monitoringa 
programmas izpildi, kā arī materiālu testēšanu un paraugu mērīšanu, tai skaitā 
mērījumus materiālu un iekārtu noņemšanai no valsts uzraudzības. Tā uztur arī 
datortīklus 
 
Tehniskā grupa – nodrošina transportu un infrastruktūras uzturēšanu 
 
Apglabāto radioaktīvo atkritumu pārvaldības grupa – nodrošina sagatavoto 
radioaktīvo atkritumu apglabāšanu un uzglabāšanu, kā arī drošu atkritumu 
transportēšanu ar specializēto transportu 
 
Reaktora pārvaldības grupa – nodrošina reaktora uzturēšanu drošā tehniskā 
kārtībā, kā arī objektu fizisko aizsardzību 
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III Galvenie uzdevumi un prioritātes 

 
 
Sabiedrības misija ir: „droša kodoliekārtu un radioaktīvo atkritumu 
pārvaldība”. Saskaņā ar sabiedrības statūtiem sabiedrības galvenie uzdevumi ir: 

o veikt Salaspils kodolreaktora uzraudzību, konservācijas un 
demontāžas nodrošināšanu, un valsts īpašuma pārvaldīšanu 
(atbilstoši LR Ministru kabineta 1998.g. 02.06. rīkojumam Nr. 293); 

o nodrošināt radioaktīvo atkritumu un avotu savākšanu, transportēšanu 
un apglabāšanu, neradot risku cilvēku veselībai un videi.  

 
Sabiedrības darbības virzieni: 

o kodolreaktora iekārtu un kodolmateriālu uzraudzības nodrošināšana; 
o kodolreaktora iekārtu demontāžas projekta sagatavošana un 

realizācija; 
o inženiertehnisko darbinieku sagatavošana kodolreaktora demontāžai 

un radioloģisko mērījumu nodrošināšanai; 
o sabiedrības valdījumā esošo kodolmateriālu, radioaktīvo atkritumu 

un jonizējošā starojuma avotu pagaidu uzglabāšana, apstrāde un 
sagatavošana apglabāšanai; 

o radioaktīvo atkritumu un jonizējošā starojuma avotu savākšana, 
uzglabāšana, apstrādāšana un apglabāšana; 

o lokālo radioaktīvo piesārņojumu apsekošana un likvidācija; 
o spectērpu un transporta līdzekļu radioaktīvā piesārņojuma 

dezaktivācija; 
o jonizējošā starojuma avotu un radioaktīvo atkritumu transportēšana; 
o dozimetrisko, radiometrisko un radioekoloģisko kontroles mērījumu 

veikšana; 
o reaktora materiālu un iekārtu, dabas materiālu un citu paraugu 

radioaktivitātes testēšana, kā arī nepieciešamo pētījumu veikšana šo 
uzdevumu izpildei; 

o dozimetriskās un radiometriskās un citas kontroles aparatūras 
uzstādīšana un apkope; 

o pakalpojumu sniegšana valsts iestādēm, Latvijas un ārvalstu 
uzņēmējiem un juridiskām personām savas kompetences ietvaros; 

o piedalīšanās dažādos vides aizsardzības projektos un to realizācijā; 
o sabiedrības īpašumā un valdījumā esošo nekustamo un kustamo 

īpašumu pārvaldīšana. 
 
2002.gadā sabiedrības darbības prioritātes saistītas ar kodoldegvielas drošas 
uzglabāšanas nodrošināšanu, tehnoloģiskā nodrošinājuma modernizāciju, kā arī 
radioaktīvo atkritumu drošu pārvaldību. Darbība vērsta uz kodolreaktora 
likvidēšanas darbu organizāciju un izpildi, kā arī objektu fiziskās aizsardzības 
uzlabošanu. Uzsākta sabiedrības pārveidošana par valsts aģentūru. 
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IV Pārskata gadā notikušās būtiskākās izmaiņas 

 
 
 
Pārskata gadā (2002) sabiedrība veikusi tai uzticētos pienākumus atbilstoši statūtiem 
un ministrijas programmas „Bīstamo un radioaktīvo vielu apsaimniekošana” 
apakšprogrammai „Radioaktīvo vielu apsaimniekošana”. Īpaši jāatzīmē, ka 
paaugstināta objektu drošība, uzlabojot to fizisko aizsardzību, atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. Būtiskas izmaiņas paredzamas sabiedrību reorganizējot par valsts 
aģentūru. Veicot organizatoriskas izmaiņas saskaņā ar sabiedrības prioritātēm, 
pilnveidota tās struktūra atbilstoši pārejai uz valsts aģentūras statusu. 
 
 
 
V Darbības rezultāti un to izvērtējums 

 
 
Programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu 
izlietojuma efektivitātes izvērtējums 
 
Pašreiz BO VSIA „RAPA” izpilda programmas „Bīstamo un radioaktīvo vielu 
apsaimniekošana” apakšprogrammu „Radioaktīvo vielu apsaimniekošana”. 
Turpmāk aplūkots struktūrvienību darbības izvērtējums atbilstoši sabiedrības 
statūtos noteiktajām funkcijām. Aplūkoti galvenie sabiedrības objekti. 
 
Rezultatīvā rādītāja 
nosaukums 

Pārskata perioda plāns Faktiskā izpilde pārskata 
periodā 

Radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošana 

6000 Ci (2.2x1014Bq) 11000 Ci (4.1x1014Bq) 

Spectērpu dezaktivācija 3000 kg 3011 kg 
 
Savā darbībā BO VSIA „RAPA” balstās uz šādām pamatnostādnēm:  

o kodolobjektu droša uzturēšana; 
o Salaspils kodolreaktora likvidēšanas darbi; 
o radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana; 
o pakalpojumu sniegšana.  

 
Sabiedrībā 2002.gadā veikti organizatoriskie pasākumi - pilnveidota 
sabiedrības struktūra atbilstoši pārejai uz valsts aģentūras statusu un Salaspils 
kodolreaktora likvidēšanas darbu nodošanu citam operatoram. Struktūrvienības 
izveidotas saskaņā ar sabiedrības galvenajiem darbības virzieniem un 
prioritātēm. Turpmāk pārskata sadaļā aplūkoti svarīgākie paveiktie darbi 
2002.gadā. 
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Salaspils kodolpētnieciskais reaktors 
 
  2.attēls
  

 SAEA pārstāvis J.Stuller reaktora 
vadības telpā 

 
 
 
 
Salaspils kodolpētnieciskajā reaktorā veikti šādi galvenie darbi: 

 

• Pabeigta neatkarīga strāvas avota uzstādīšana Salaspils 
kodolreaktorā, lai nodrošinātu fiziskās aizsardzības prasību izpildi. 

 
 
  3.attēls
  

 Uzstādītais dīzeļģenerators 
Salaspils kodolreaktora ēkā 

 
 

• Pabeigts sadarbības projekts ar Apvienoto Nāciju Starptautisko 
Atomenerģijas Aģentūru (SAEA) par radioaktīvo atkritumu 
cementēšanas iekārtas (4.attēls) uzstādīšanu Salaspils kodolreaktora 
zālē. Izmantojot radioaktīvo atkritumu cementēšanas iekārtu, 
sagatavoti 7 konteineri. 3 no tiem sagatavoti, izmantojot radioaktīvo 
tritija ūdeni. 
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  4.attēls
  

 Radioaktīvo atkritumu 
cementēšanas iekārta reaktora 
zālē 

 
 

• Savākti, ievietoti konteineros un sagatavoti transportēšanai uz 
radioaktīvo atkritumu glabātuvi "Radons" 4868 slēgtie jonizējošā 
starojuma avoti un radioaktīvie atkritumi no pagaidu glabātuvēm 
(masa 16087,7kg). To kopējā aktivitāte 4.8xl012Bq. 

 
 
  5.attēls
  

 Radioaktīvo atkritumu 
sagatavošana (1.kontūra 
zāģēšanas darbi) 

 
 

• 2002. gadā demontēts kodolreaktora 1. dzesēšanas kontūrs 
(izņemot 4 siltummaiņas mezglus, jo to demontāžai nepieciešama 
īpašas ierīces). Jāmin, ka 2.dzesēšanas kontūrs jau demontēts 
2001.gadā un ar Radiācijas drošības centra atļauju atbrīvoti no valsts 
uzskaites un pārstrādāti vairāki materiāli – metāla konstrukcijas, 
dezaktivācijas materiāli un elektroinstalācija. 
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  6.attēls
  

 Sazāģēti radioaktīvie atkritumi 
 
 

• Pilnībā iztīrīta radioaktīvo atkritumu pagaidu glabātuve reaktora 
pagalmā. Šī uzdevuma veikšanai izmantoja attālināti vadāmu 
demontāžas sistēmu, kuru izstrādāja un uzbūvēja SIA „RAPA” 
speciālisti. Dozas jauda atsevišķiem materiāliem sasniedza 600 
Rem/st. Sagatavoti 4 konteineri ar radioaktīvajiem materiāliem. 

 
 
  7.attēls
  

 Attālināti vadāmā radioaktīvo 
atkritumu sadalīšanas tehnika 
pagaidu glabātuvē 

 
 

• Izmantojot ķīmiskos reaģentus uzsākta arī nerūsējošā tērauda 
dezaktivācijas darbi, šādi dezaktivētas 6 tonnas metāla. 

 
 

• Ar radioaktīviem atkritumiem nesaistītās nevajadzīgās iekārtas un 
materiāli (137 vienības ar kopējo masu 101605,73 kg) no 
kodolreaktora zāles un citām telpām pārvietotas uz kompleksu 
materiālu noņemšanai no valsts uzskaites. 28 konteineri pārvesti uz 
radioaktīvo atkritumu glabātuvi „ Radons”. 
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• Salaspils kodolreaktora zālē veikti dezaktivācijas un 
hermetizēšanas darbi. Dezaktivētas reaktora zāles sienas. Aerosoli un 
putekļi savākti (kopējais daudzums 5 tonnas) un nodoti radioloģiskai 
pārbaudei. 1 tonna radioaktīvo putekļu pārstrādāta. Reaktora zāle 
hermetizēta, izmantojot radioaktīvi izturīgu pārklājumu. 

 
 
  8.attēls
  

 Reaktora zāles sienu dezaktivācija 
 
 

• Starptautiskās sadarbības ietvaros ar Starptautisko Atomenerģijas 
Aģentūru Salaspils un Baldones objektos viesojās vairāki SAEA 
pārstāvji, to skaitā arī atbildīgais par Latviju - J.Stuller kungs, ar kuru 
vizītes laikā apspriesti tālākās sadarbības jautājumi. 

 
 
  9.attēls
  

 Savākto putekļu maisu 
radioloģiskā pārbaude 

 
 

• Materiālu radioaktivitātes testēšanas laboratorijā veikta 
radionuklīdu koncentrācijas noteikšana dažādos paraugos. Kopējais 
testēto paraugu skaits – 250. 
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  10.attēls
  

 Baldones RAG „ Radons” caurlaižu 
punkta pārbūves darbi 

 
 
 
 
 
  11.attēls
  

 Baldones RAG „ Radons” 
7.tvertnes rekonstrukcija 

 
 
 
 
 
  12.attēls
  

 Baldones RAG „ Radons” 7.tvertne 
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  13.attēls
  

 Konteineri ar radioaktīvajiem 
atkritumiem tvertnē 

 
 
 
 
 
  14.attēls
  

 Zviedrijas Kodolenerģētikas 
inspekcijas (SKI) pārstāvju vizīte 

 
 
 
 
  15.attēls
  

 Video novērošanas iekārtu 
kontroles telpas izbūve un 
aprīkojums 
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• Salaspils kodolreaktora ēkā veikta 2. dzesēšanas kontūra telpas 
dezaktivācija. Iegūtas 3 tonnas vāji radioaktīvo atkritumu, kurus 
tālāk izmantoja radioaktīvo atkritumu pārstrādē. Sūkņu telpas grīdu 
betonēja, lai to varētu izmantot dažādu materiālu uzglabāšanai. 

 
• Saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra Ministru kabineta sēdes 
protokollēmuma Nr.50, 2.pararagrāfa “Latvijas valdības rīcības plānā 
terorisma apkarošanā “ punktā J.10 noteikto pasākumu realizēšanu 
tika organizētas cenu aptaujas un izsole par Kodolobjektu teritoriju 
aprīkošanu ar mehāniskajiem aizsardzības un papildus apgaismes 
līdzekļiem un Salaspils Kodolreaktora ēkas rekonstrukciju, lai 
pastiprinātu kodoldegvielas un reaktora drošību. 

 
• Lai uzlabotu kodolobjektu drošību, veikti virkne pasākumu, tai 
skaitā kodolobjektu žogu nostiprināšana; Salaspils kodolreaktora 
perimetra kontroles sistēmas uzlabošana; Salaspils kodolreaktora 
video novērošanas un piekļuves sistēmas pastiprināšana un 
uzlabošana; Radioaktīvo atkritumu glabātuves „Radons” apsardzes 
un video novērošanas sistēmas uzlabošana un 7 tvertnes 
rekonstrukcija, kā arī vispārēja ēku aprīkošana ar mehāniskajiem 
apsardzes līdzekļiem.  

 
• Radiācijas drošības dienests veica regulāru kontroles zonā 
strādājošā personāla dozimetrisko kontroli un atbilstoši izstrādātajai 
programmai kodolreaktora telpu un teritorijas monitoringu. 

 
 

Salaspils kodolreaktora nojaukšanas procesā demontētie materiāli (1999-2002) 
          
Materiāli/gads 1999 2000 2001 2002 kopā 

Metāllūžņi (t) 11 31 48 23 113 
      
Betons (t) 9 64 230 51 364 
      
Citi materiāli (t) 3 38 9 11 61 
      
Iepakoti 
radioaktīvie 
atkritumi (t) 2 7 16 16 41 
      
Iepakoti lietotie 
slēgtie jonizējošā 
starojuma avoti 
(Bq) 6.2xl012 4.6xl012 1.8xl012 

4868 
vienības, 
5.2xl012 17.8x l012 
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Materiālu radioaktivitātes testēšanas laboratorija 
 
Materiālu radioaktivitātes testēšanas laboratorija (MRTL) nodrošina 
monitoringa programmas izpildi, kā arī materiālu testēšanu un paraugu 
mērīšanu, tai skaitā mērījumus materiālu un iekārtu noņemšanai no valsts 
uzraudzības. Tā uztur arī datortīklus. 
  16.attēls
  

 Beta spektrometra ar šķidro 
scintilatoru uzstādīšana

 
2002. g. Materiālu radioaktivitātes testēšanas laboratorijā izpildīti šādi darbi: 

• Veikta 250 paraugu testēšana un izsniegti testēšanas pārskati. No tiem: 
o r/a glabātuvei “Radons” vides kvalitātes novērtējumam 58 paraugi (ūdens – 

26, skujas – 20, augsne – 12); 
o r/a glabātuvei “Radons” JSA identifikācijai – 9 paraugi; 
o “RAPA” iecirknim Dubultos – 7 paraugi; 
o Vides konsultāciju birojam (VEF) - 9 paraugi; 
o Reaktora baseina un šahtas – glabātuves ūdens radioaktīvā piesārņojuma 

kontrole; 
o Reaktora demontāžas procesā iegūto materiālu un detaļu sasmērējuma vai 

aktivācijas rezultātā radušos radionuklīdu koncentrācijas testēšana –315 
paraugi ar kopējo masu 9923 kg. 

• Apgūta SAEA dāvinātā beta spektrometra TRI-CARB 2100 TR 
ekspluatācija. Sastādītas darba instrukcijas un izstrādātas mērīšanas 
metodikas. 
• Apgūta atkritumu monitora ar NaJ spektrometru ekspluatācija. 
Sastādītas darba instrukcijas, izstrādātas mērīšanas metodikas un veikti 
mērījumi. 
• Uzstādīta rentgenologu individuālo aizsardzības līdzekļu (RAL) 
derīguma pārbaudes iekārta YKX 4K. 
• Pēc LATAK uzraudzības pārbaudes rekomendācijām sagatavoti un 
iesniegti LATAK laboratorijā veikto korektīvo darbību materiāli. Rezultātā 
saņemta MRTL Akreditācijas apliecība. 
• Uzsākta dokumentācijas pārveidošana atbilstoši LVS REN ISO/IEC 
17025 standarta prasībām. 
• MRTL uzņemta Latvijas testēšanas laboratoriju asociācijā. 
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Radioaktīvo atkritumu glabātuve „Radons” Baldonē 
 
  17.attēls
  

 SAEA pārstāvja J.Stuller vizīte 
Baldonē RAG „RADONS”

 
2002. gadā radioaktīvo atkritumu glabātuvē "Radons" tika veikti sekojoši 
darbi: 

• realizēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
apstiprinātā "Dozimetriskās, radiometriskās, radioekoloģiskās 
kontroles programma". 

• Veikti radioaktīvo vielu iespējamās migrācijas apsekošanas darbi 
(tvertņu hermetizācija, gruntsūdeņu radiācijas kontrole, gamma 
fona kontrole): 
 tvertne Nr.1 – 56 kiri (2.1x1012Bq)ar radioaktīvo atkritumu daudzumu 

100 m3; 
 tvertne Nr.3 – 2041 kiri (7.6x1013Bq)ar radioaktīvo atkritumu daudzumu 

160 m3; 
 tvertne Nr.4 – 287 kiri (1.1x1013Bq)ar radioaktīvo atkritumu daudzumu 

36 m3 ; 
 tvertne Nr.5 – 183 kiri (6.8x1012Bq)ar radioaktīvo atkritumu daudzumu 

34m3; 
 tvertne Nr.6 – 845 kiri (3.1x1013Bq) ar radioaktīvo atkritumu daudzumu 

140 m3. 
• Uzglabājamo jonizējošā starojuma avotu aizsargkonteineru 

fiziskā stāvokļa pārbaude, tvertnes radiācijas monitorings. 
 

• Kopējie gada apjomi radioaktīvo atkritumu un jonizējošā 
starojuma avotu apsaimniekošanā sastāda 11000 kiri ar 
radioaktīvo atkritumu daudzumu 588m3. 

 
• Veikti mehānisko aizsardzības līdzekļu uzstādīšanas un sardzes 

posteņu rekonstrukcijas darbi saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra 
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.50, 12.pararagrāfa 
“Latvijas valdības rīcības plānā terorisma apkarošanā“ punktā 
J.10 noteikto pasākumu realizēšanu. 
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Spectērpu dezaktivācijas iecirknis 
 
  18.attēls
  

 Darbi spectērpos 
 
 
2002. gadā spectērpu dezaktivācijas iecirknī veikti sekojoši darbi: 
 

• Veikta priekšmetu un spectērpu dezaktivācija ar kopējo apjomu 
3011 kg. Lielākie spectērpu dezaktivācijas pasūtītāji bija PVAS 
„RNIIRP”, P.Stradiņa Klīniskās slimnīcas radioloģijas nodaļa, SIA 
"RAPA", Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta radioloģijas 
laboratorija. 

 
• Pārbaudīti 615 individuālie aizsardzības līdzekļi. 

  
• Veiktas notekūdeņu analīzes un ekoloģiskā piesārņojuma 
novērtējums. 

 
• Spectērpu dezaktivācijas iecirkņa funkcijas tika pārceltas uz 
Salaspils kodolreaktoru. Ir saņemta atļauja no Radiācijas drošības 
centra Salaspils kodolreaktora veļas mazgātuves izmantošanai.  

 

Speciecirknis 
 
 
2002. gadā speciecirknī Dubultos veikti šādi darbi: 
 

• Veikta objekta radioloģiska apsekošana. 
 

• Latvijas Vides aizsardzības fondā (LVAF) iesniegts projekts par 
apstiprinātās speciecirkņa teritorijas radioloģiskās izpētes 
programma realizāciju.  
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Radiācijas monitorings objektos 
Radiācijas monitoringa apjoms kodolreaktorā 2002.gadā.

 t elpa
objekts, vieta, 

apstāk ļ i kont roles veids biežum s
Kodolreaktora kontroles zonā .

Reaktora zāle visos stāvos
γ līmeņa paaugstin. 
kontrole ar USID 

pastāvīgi 
darba 
laikā 

Reaktora zāle visos stāvos
γ fons, α-β- sasm., 
aerosoli 1* ned

Tehnol. telpas grīda, iekārtas, gaiss 
γ fons, α-β- sasm., 
aerosoli 1* mēn.

Pults grīda, iekārtas, gaiss 
γ fons, α-β- sasm., 
aerosoli 1* mēn.

Radioķīmiskā 
laboratorija

boksi,     grīda, 
iekārtas, gaiss

γ fons, α-β- sasm., 
aerosoli 1* ned

 telpas, kur strādā ar 
r/a vielām (avotiem): 

telpas vidū un avotu 
tiešā tuvumā 

γ fons, α-β- sasm., 
aerosoli 1* ned

Lietoto spectērpu 
glabātuve grīda,kaste sasmērējums 1* mēn.
Teritorija 20m ap  
100m3 bāku

1 m augstumā, uz 
grunts

γ fons, grunts β- γ- 
starojums 1* mēn.

Teritorija 20m ap 
reaktora detaļu 
glabātuvi

1 m augstumā, uz 
grunts

gamma fons, grunts 
beta- gamma- 
starojums 1* mēn.

ģērbtuves, dušas grīda, ierīces γ fons,α- β- sasm. 1* ned
Izejā no  A zonas, B 
zonas   Apģērbu, apavu un  liebeta-alfa sasmērējuma p Pastāvīgi

indiv. doz. Kontrole personālam 
γ, β dozas -TLD, gamma-
kab. dozim. pastāvīgi

 telpa
objekts, vieta, 

apstāk ļi kont roles veids biežums
Kodolreaktora pārraudzības zonā.

paraugu r/a 
testēšanas telpās 

1 m augstumā, grīda 
pie durvīm

gamma fons, alfa- beta 
sasmērējums 1* cet.

Koridori, treptelpas 
u.c.

1 m augstumā, grīda 
pie durvīm

gamma fons, alfa- beta 
sasmērējums 1*  mēn

Vestibīlā
Izejā no reaktora 
ēkas 

Apģērba un lietu 
sasmēr. un gamma 
kontrole pastāvīgi

Pārējās telpas,  
teritorija un aiz žoga 1 m augstumā

γ fons, grunts β- γ- 
starojums 2 reiz gadā

Notekūdens reaktorā 
2 akās lietus, saimn. kan. beta aktivitāte 1* mēn.
Gruntsūdens 
kodolreaktorā 20 
kontrolakās kontr.akās beta aktivitāte 1* cet.
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Pasākumi, kas veikti pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, to rezultāti 
Kvalitātes pārvaldības sistēma ieviesta 1999.gadā vēl BOV SIA „Reaktors” 
pastāvēšanas laikā pamatojoties uz starptautiskajiem standartiem ISO 10013. BOV 
SIA „RAPA” pašlaik izmanto un pārstrādā šo kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši 
jaunajiem standartiem LVS EN ISO 9000. 
 
Pasākumi, kas veikti vadības audita un iekšējās kontroles ieteikumu realizācijai 
BOV SIA „RAPA” grāmatvedības auditu veic zvērināts revidents.  
 
Iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte un plānotie uzlabojumi 
Materiālu radioaktivitātes testēšanas laboratorija veic regulārus iekšējos 
auditus. Regulāri notiek un tiek plānoti šādi uzlabojumi: 

o sūtīt kvalitātes inženierus uz kursiem „kvalitātes vadības pamati” 
o sakārtot „kvalitātes rokasgrāmatu” atbilstoši jaunā standarta prasībām 
o turpināt regulāri veikt iekšējos auditus. 

 
Sadarbība ar pašvaldībām 
Saskaņā ar valsts programmu BOV SIA „RAPA” piedalās monitoringā par 
radiācijas stāvokli RAG „Radons” un Salaspils kodolreaktora teritorijās. 
Monitoringa rezultāti tiek apkopoti un par tiem informē Baldones un Salaspils 
pašvaldības. 
 
 
VI Finansējums un tā izlietojums 

 
 
2001. gadā BOV SIA „RAPA” budžeta līdzekļi ir apgūti 100 % apmērā. 
Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu sniegta pielikumā. BOV SIA 
„RAPA” ir aktīvi iesaistījusies pakalpojumu sniegšanā dažādām juridiskām 
personām Latvijā. Galvenie ekonomiskās darbības virzieni bija: 

1. radioaktīvo atkritumu pārstrāde;  
2. radioaktīvo materiālu un atkritumu transports; 
3. dažādu ierīču, kas satur radioaktīvus materiālus, demontāža un 

likvidēšana; 
4. ēku un telpu noņemšana no valsts uzraudzības; 
5. telpu un teritorijas izīrēšana nomniekiem. 

  
Lielākie sadarbības partneri bija : PVAS NIIRP , SIA „ORIONS”, Latvijas 
Onkoloģijas Centrs, P.Stradiņa Klīniskā slimnīca, LU Cietvielu fizikas 
institūts, SIA „SALEK”, Metroloģijas laboratorija, Radiācijas sistēmu centrs, 
BOV SIA „Vides Projekti”. 
 
2002. gadā BOV SIA „RAPA” pašu ieņēmumi bija Ls 56596. 
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VII Personāla izglītošana un kvalifikācijas 
paaugstināšana 

 
 
 
Uzsākot sabiedrības reorganizāciju par valsts aģentūru, 2002. gadā paveikts 
sekojošais:  

1. Optimizēts strādājošo skaits. 
2. Aktualizētas visu darbinieku dienesta instrukcijas un pārslēgti darba 

līgumi atbilstoši iestādes funkcijām. 
3. Sagatavoti un izdoti administratīvie akti, t.sk. – precizēts pārvaldes 

līgums starp Vides ministriju un BOV SIA „RAPA”; sagatavotas un 
pilnveidotas dienesta instrukcijas (objektu fiziskā aizsardzība, objektu 
radioloģiskās apsekošanas kārtība, darba drošība), un sagatavots 
pieteikums licenču saņemšanai. 

4. Notikusi personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana, 
piedaloties mācību kursos un SAEA organizētajos mācību un darba 
semināros. 

 
 
VIII Starptautiskā sadarbība 

 
 
BOV SIA „RAPA” sadarbojas arī ar vairākām ārvalstu organizācijām. Kā 
nozīmīgākie sadarbības partneri minami: 

o Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA) 
o Zviedrijas kodolenerģētikas inspekcija (SKI) 
o Zviedrijas radiācijas drošības institūcija (SSI) 

 
Sadarbībā ar Zviedrijas kodolenerģētikas inspekciju turpināts projekts par 
Baldones radioaktīvo atkritumu glabātuves „RADONS” fiziskās aizsardzības 
uzlabošanu. 
 
Ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru pabeigta projekta īstenošana, kas 
paredz cementēšanas iekārtas uzstādīšanu. Cementēšanas iekārta paredzēta 
šķidro radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai. 2003.gadā paredzēts uzsākt 
projektu par kodolreaktora zāles aprīkošanu ar radioaktīvo izmešu kontroles sistēmu. 
 
SAEA un citu organizāciju pārstāvji vairākkārt viesojušies BOV SIA „RAPA”. 
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IX Darbu traucējošie faktori 
un priekšlikumi to novēršanai 

 
 
BOV SIA „RAPA” pārvaldīšanu un efektīvu darbību apgrūtina šādi apstākļi:  

1. iestādes pakļautībā ir 4 objekti, pie tam divi no tiem – speciecirknis 
Jūrmalā un spectērpu dezaktivācijas iecirknis Bolderājā - nav 
perspektīvi SIA „RAPA” funkciju nodrošināšanai nākotnē. Šo objektu 
infrastruktūras nodrošināšanai tiek izmantoti 10 % no iestādei piešķirtā 
valsts budžeta. Pie tam speciecirknī Jūrmalā netiek veiktas nekādas 
darbības, tur infrastruktūra tiek uzturēta nelietderīgi galvenokārt tāpēc, 
ka speciecirknis ir radioaktīvi piesārņots (bijušais „Radona” cehs). 
Plānotas šādas izmaiņas: 

o dezaktivēt un noņemt no valsts uzraudzības speciecirkni Jūrmalā. 
Ir jau veikta objekta primāra apsekošana. Detalizētas apsekošanas 
programma ir apstiprināta Radiācijas drošības centrā un iesniegts 
projekta pieteikums Latvijas Vides aizsardzības fondā 
programmas realizācijai; 

o spectērpu dezaktivācijas iecirkni noņemt no valsts uzraudzības kā 
neradioaktīvu objektu. 

2. Operatīva informācijas apmaiņa starp kodolreaktoru un radioaktīvo 
atkritumu glabātuvi „Radons” ir apgrūtināta, jo objekti atrodas 25 km 
attālumā viens no otra. 2001. gada beigās glabātuve „Radons” tika 
pieslēgta ciparu telefona līnijai, līdz ar to glabātuvi iespējams pieslēgt 
kodolreaktora lokālajam tīklam. Tas atvieglos informācijas apmaiņu 
starp objektiem un nodrošinās operatīvu darbību avārijas situāciju 
likvidēšanai. Informācijas apmaiņas sistēmas uzstādīšanai un 
ekspluatācijai nepieciešams papildus finansējums, kas būtu jāparedz 
2004. gada valsts budžetā; 

3. Nepieciešams ieviest pilnu militarizēto apsardzi radioaktīvo atkritumu 
glabātuvē „Radons”. 2003. gada valsts budžeta labojumos jāparedz šāds 
finansējums. 

4. Darbinieku vidējais vecums ir 51,7 gadi. Atsevišķu vadošu darbinieku 
(radiācijas drošības dienests, kodoldrošības dienests, radioaktīvo 
atkritumu pārstrādes menedžments) vecums ir robežās no 67 – 72 gadi. 
Latvijas Republikā šāda veida speciālisti netiek sagatavoti, līdz ar to 
nepieciešams piesaistīt starptautiskas organizācijas jaunu speciālistu 
sagatavošanā.  
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X Prognozes un plāni 

 
 
Atbilstoši BOV SIA „RAPA” galveno darbu plānam 2001. – 2003. gadam, 
2003. gadā paredzēts turpināt šādus darbus: 

1. kodolobjektu droša uzturēšana atbilstoši VARAM apakšprogrammas 
12.05.00 „Radioaktīvo vielu apsaimniekošana„ piešķirtajam 
finansējumam; 

2. Salaspils kodolreaktora likvidēšana un demontāža atbilstoši VAF 
projekta Nr.131 „Salaspils Kodolreaktora demontāža” prasībām; 

3. kodolobjektu fiziskās drošības uzlabošana atbilstoši VAF projekta 
Nr.133 „Salaspils kodolreaktora un radioaktīvo atkritumu glabātuves 
„Radons” drošības sistēmu uzlabošana” , kā arī 2001.gada 16.oktobra 
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.50, 12.pararagrāfa “Latvijas 
valdības rīcības plānā terorisma apkarošanā“ punktā J.10 noteikto 
pasākumu prasībām atbilstoši piešķirtajam finansējumam; 

4. dozimetrisko, radiometrisko un spektrometrisko mērījumu un vides 
monitoringa radioekoloģisko mērījumu veikšana objektos; 

5. radioaktīvo atkritumu un jonizējošā starojuma avotu savākšana, 
uzglabāšana, apstrādāšana un apglabāšana; 

6. lokālo radioaktīvo piesārņojumu apsekošana un likvidācija; 
7. kopā ar Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras ekspertiem turpināt 

sadarbības projektus – tai skaitā arī uzsākt jauno projektu par izmešu 
kontroles sistēmas uzstādīšanu kodolreaktora zālē; 

8. kopā ar RISO (Dānija) Nacionālās laboratorijas ekspertiem noslēgtā 
sadarbības līguma ietvaros precizēt kodolreaktora bioloģiskās 
aizsardzības radioloģiskos datus; 

9. uzsākt ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūras Salaspils 
Kodolreaktora likvidēšanai un 8. tvertnes izbūvei radioaktīvo atkritumu 
glabātuvē „Radons”; 

10. turpināt uzlabot informācijas aizsardzības sistēmu objektos un 
elektronisko dokumentu ieviešanu, kā arī pilnveidot dokumentāciju, kas 
saistīta ar objektu drošības sistēmu uzlabošanu. 

11. veikt nepieciešamās procedūras nekustamo īpašumu ierakstīšanai 
Zemesgrāmatā.
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Pielikums Nr.1 - Budžeta līdzekļu izlietojums 
 

 
Ieņēmumi Summa  Izdevumi Summa Atlikums  

     0 
Dotācijas 150113 1 Algas 85800  

  2 Soc.nodoklis 20437  
  3 Komandējumu izdevumi 300  
  4 Pakalpojumu apmaksa 22012 13592  
   t.sk.   
   Sakaru pakalpojumi 2200  
   Zemes nodoklis 1300  
   Darba devēja apmaksātie veselības    
   aprūpes pasākumi 5666  
   Pārēji pakalpojumi 4426  
  5 Materiālu, energoresursu, ūdens un   
   Inventāra (vērtība līdz 50,-Ls/vien.) iegāde 29984  
   t.sk.   
   Kancelejas preces un materiāli 2100  
   Maksa par apkuri 11000  
   Maksa par elektroenerģiju 10500  
   Maksa par degvielu 3260  
   Pārēji materiāli 3124  
      
      
 150113   150113.00 0.00 

 
 
Nodarbinātība  
Darbinieku skaits 60 
Vidējā darba alga 119 
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