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Saīsinājumi 

BAPA –Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra 

VIDM – Vides ministrija 

JSA- jonizējošā starojuma avots 

RDD- radiācijas drošības dienests 

MRTL- materiālu radioaktivitātes testēšanas laboratorija 

 

Radiācijas mērvienības: 

Sv- (zīverts) absorbētā efektīvā doza 

Bq- (bekerels) viens sabrukšanas akts sekundē 
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1. Ievads 
Vides aizsardzībā nemainīgi viena no prioritātēm ir tiesību aktu normām 

atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana un attiecīgi šīs 

tautsaimniecības nozares institucionālā attīstība. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem tiesību aktiem valsts ir atbildīga par radioaktīvo un bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas nodrošināšanu. Tādēļ uz Radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts 

aģentūras bāzes 2005. gadā tika izveidota Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts 

aģentūra. 

Latvijā jau daudzus desmitus gadu vairākas tautsaimniecības un zinātnes 

nozares ir izmantojušas kodoltehnoloģijas. Šajā sfērā nodarbinātais personāls ir veicis 

nozīmīgu un ievērojamu darbu šo tehnoloģiju attīstībā, ir tapušas simtiem zinātniskās 

publikācijas, autorapliecības, ir sagatavoti augstas klases speciālisti. Tomēr laiks veic 

izmaiņas vēsturiskajā lietu secībā un pašreizējā situācija prasa pārveidot ierasto 

kārtību, lai attīstība turpinātos jaunā kvalitātē. 

Salaspils atomreaktors, iekārta, kura ir bijusi par pamatu veselas zinātnes 

nozares attīstībai, ir apturēts un tiek demontēts. Šajā darbībā piedalās arī speciālisti, 

kuri gadiem ilgi ir radoši strādājuši šajā objektā, taču pastāv jaunas konstruktīvas 

perspektīvas, kas dod iespēju padarītajam nezust un attīstīties ar kodoltehnoloģijām 

saistītajai nozarei. Reaktora kolektīvs, sadarbojoties ar citu institūciju pārstāvjiem, 

strādā pie jaunu projektu attīstības, kas saistās ar kodoltehnoloģiju izmantošanu 

zinātnē un tautsaimniecībā. 

 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošana ir atzīta par vienu no 

vides aizsardzības sfēras prioritātēm, un tādejādi, lai nodrošinātu valsts politikas 

ieviešanu, 2005. gadā uz Radioaktīvo atkritumu pārvaldības bāzes tika izveidota 

Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra, kura savā pirmajā darbības gadā sadarbībā ar 

uzņēmējiem ir nodrošinājusi valsts investīciju programmas ietvaros radīto bīstamo 

atkritumu saimniecības infrastruktūras objektu apsaimniekošanu, piedalījusies 

projekta sagatavošanā bīstamo atkritumu poligona būvniecībai, kā arī vēsturiski 

piesārņoto teritoriju sanācijas projektu sagatavošanā, tādā veidā iezīmējot jaunu 

perspektīvu bīstamo atkritumu saimniecības attīstībā un valstij piederošo bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas objektu apsaimniekošanā. 

Ņemot vērā augstāk minēto var apgalvot, ka ar to 2005. gadā ir radīta 

institucionālā bāze, lai valsts varētu sekmīgi ieviest valdības definēto politiku 

radioaktīvo un bīstamo atkritumu jomā. 

  

 
 

BAPA direktors        A. Abramenkovs
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2. Pamatinformācija 
 

2.1.  Iestādes juridiskais statuss  

 

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra (BAPA) ir Vides ministrijas 

pārraudzībā esoša valsts iestāde. V/a BAPA savu darbību pašreizējā statusā uzsākusi 

2005. gada 1. janvārī uz bijušās Radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras 

(RAPA) bāzes. 

Aģentūra darbojas saskaņā ar nolikumu, kurš ir apstiprināts ar LR MK 

2004.gada 23. novembra noteikumiem Nr. 968 „Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts 

aģentūras nolikums”. 

 

2.2.  Attīstības vēsture 

 

1961. gada 26. septembrī tika iedarbināts Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas 

institūta Salaspils kodolreaktors, kas bija paredzēts zinātnisko pētījumu veikšanai 

kodolspektroskopijā, cietvielu radiācijas fizikā un ķīmijā, radiācijas bioloģijā, 

kodoltehnikā un citās zinātnes un tehnikas nozarēs. 1962. gada oktobrī radioaktīvos 

atkritumus sāk transportēt uzglabāšanai Baldones radioaktīvo atkritumu glabātavā 

„Radons”. Salaspils radiācijas kontūrs darbību uzsāka 1963. gada 15. janvārī. 1998. 

gadā saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra lēmumu 

kodolreaktors apturēts un to paredzēts demontēt. 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”. Ministru kabineta 2003. gada 3. decembra rīkojums Nr.744 „Par bezpeļņas 

organizācijas valsts sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „RAPA” reorganizāciju un 

Radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras izveidošanu” nosaka BO VSIA 

„RAPA” reorganizāciju, kā rezultātā tā kļūst par valsts aģentūru ar šādu nosaukumu 

līdz  v/a BAPA izveidošanai. 

 

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu valsts ir atbildīga par bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu un koordinēšanu. Lai nodrošinātu bīstamo 

atkritumu infrastruktūras objektu attīstību kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem 

gadiem Vides ministrija īsteno valsts investīciju projektu „Bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas izveide”, kura ietvaros ir izveidoti vairāki infrastruktūras 

objekti: Gardenes bīstamo atkritumu novietne, Kņavas nelikvīdo lauksaimniecības 

ķimikāliju novietne un bīstamo atkritumu sadedzināšanas komplekss Olainē.  

Pirmajos divos objektos laikā no 1996. līdz 1998. gadam ieviešot gan ES Phare 

gan Latvijas valsts finansētus projektus tika savāktas apmēram 2000 t nelikvīdo 

pesticīdu, kuri bija nonākuši bezsaimnieka statusā sagrūstot padomju sistēmas 

lauksaimniecības saimniecībām. Ņemot vērā to, ka bīstamo atkritumu pārvaldība un 

ar to saistītu projektu praktiskā realizācija nav raksturīga valsts pārvaldes iestāţu 

funkcija, tika pieņemts lēmums pārveidot Radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts 

aģentūru par Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūru piešķirot tai atbilstošās politikas 
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ieviešanas institūcijas funkcijas, lai nodrošinātu sekmīgu šīs nozares attīstību 

atbilstoši valsts politikai. 

 

2.3. Izmaiņas iestādes darbībā pārskata gada laikā 

 

Bīstamo atkritumu nodaļas izveidošana 

Līdz ar valsts SIA „RAPA” reorganizāciju un Bīstamo atkritumu pārvaldības 

valsts aģentūras (BAPA) izveidošanu 2005.gadā tika uzsākta un kopumā arī pabeigta 

īpašas Bīstamo atkritumu nodaļas veidošana, kuras galvenie uzdevumi saskaņā ar 

23.11.2004. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 968 „Bīstamo 

atkritumu pārvaldības valsts aģentūras nolikums” prasībām ir - nodrošināt bīstamo 

atkritumu pārstrādes valsts objektu, sadedzināšanas iekārtu, poligonu un citu 

infrastruktūras valsts objektu apsaimniekošanu.  

 

Bīstamo atkritumu nodaļa 2005.gadā veica sekojošus uzdevumus: 

- nodrošināja bīstamo atkritumu apsaimniekošanas valsts infrastruktūras objektu 

apsaimniekošanu; 

- nodrošināja Gardenes un Kņavas bīstamo atkritumu novietnēs uzkrāto nelikvīdo 

pesticīdu iznīcināšanu; 

- nodrošināja valsts investīciju projekta EV03 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas izveide” realizācijas koordināciju; 

- realizēja īpašu Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansētu projektu 

„Bīstamo atkritumu izraisīto avāriju situāciju seku likvidācija”; 

- piedalījās Vides ministrijas koordinētā un ES līdzfinansētā projekta „Bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā, 1.kārta” sagatavošanas 

pasākumos. 

 

2.4.  Struktūra, personāls 

 

Aģentūras štatu sarakstā uz 2005. gada 31. decembri bija 54 darbinieku vietas 

un vidēji 53 strādājošie. Sadalījumu pa dzimumiem un izglītības līmeņiem. 

 

Dzimums Darbinieku skaits Izglītība 

Sievietes 17 

Pamatizglītība 

Vidējā vispārīgā 

Vidējā profesionālā 

2. līmeņa augstākā 

Zinātniskais grāds 

2 

7 

2 

5 

1 

Vīrieši 36 

Pamatizglītība 

Vidējā vispārīgā 

Vidējā profesionālā 

2. līmeņa augstākā 

Zinātniskais grāds 

1 

7 

9 

14 

5 

 

Sadalījums pa vecuma grupām: līdz 29 gadiem 2 personas 

     no 30-39 gadiem 5 personas 

     no 40 līdz pensijas vecumam 43 personas. 
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Darbinieku rotācijas koeficients 2005. gadā ir 0,23. 

Tālāk dota aģentūras struktūrshēma. 

 

1. attēls . BAPA organizācijas struktūra 

 

 

Direktors 

Direktora vietnieks 

Administrācija 

Kvalitātes vadītājs 

Bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas 

nodaļa 

Projektu 

ieviešanas vienība 

Salaspils kodolreaktors 

 

Materiālu testēšanas laboratorija 

 

Radiācijas drošības dienests 

 

„Radons” 
 

 

Baldones radioaktīvo 

atkritumu glabātuve 

Bolderājas cehs 

 

Dubultu speciecirknis 
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Iestādes struktūrvienību galvenās funkcijas vērstas uz to, lai nodrošinātu drošu 

bīstamo atkritumu uzglabāšanas teritoriju un kodolobjektu ekspluatāciju un veiktu 

drošu bīstamo un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. 

Aģentūra apsaimnieko sekojošus objektus: 

- Salaspils kodolreaktors 

- Baldones radioaktīvo atkritumu glabātuve 

- Bolderājas cehs 

- Dubultu speciecirknis. 

Aģentūra nodrošina sekojošu objektu apsaimniekošanu slēdzot līgumus ar 

uzņēmumiem: 

- bīstamo atkritumu novietne Dobeles rajona Gardenē; 

- nelikvīdo lauksaimniecības ķimikāliju novietne Rēzeknes rajona Kņavā; 

- bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas komplekss Olainē. 

 

3. Iestādes darbības rezultāti 
 

3.1. Galvenie uzdevumi un prioritātes  

 

Valsts aģentūra BAPA ir Vides ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde un 

tās virsmērķis - nodrošināt radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu drošu 

apsaimniekošanu, kā arī valsts bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras 

objektu apsaimniekošanu Latvijā un nodrošināt tiesību aktiem un atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plānam 2003.-2012. gadam atbilstošas šo atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas izveidi Latvijā. 

Lai īstenotu virsmērķi, valsts aģentūra BAPA, darbojoties četros 

pamatvirzienos, nosakot šādus 2005.–2010. gada periodā sasniedzamos mērķus: 

 

1. darbības virziena sasniedzamais mērķis: nodrošināt radioaktīvo vielu drošu 

apsaimniekošanu. 

Mērķis tiek īstenots budţeta programmas 25.00.00 „Radiācijas drošība un 

bīstamo atkritumu apsaimniekošana” apakšprogrammas 25.01.00 “Bīstamo atkritumu 

pārvaldības aģentūra” ietvaros.  

 

2. darbības virziena sasniedzamais mērķis: demontēts un likvidēts Salaspils 

kodolreaktors  

Mērķis tiek īstenots investīciju projekta EV69-04 “Salaspils kodolreaktora 

demontāţa un likvidācija” ietvaros. Līdz 2006.gadam ir kopējs projekts ar 

Starptautisko atomenerģijas aģentūru (SAEA) LAT/4/006 “Upgrading of Radiation 

Protection for Decommissioning of Salaspils Nuclear Reactor”. Prognozējamais 

mērķa sasniegšanas termiņš – 2010.gads. 

 

3. darbības virziena sasniedzamais mērķis: izveidot valsts investīciju programmas 

ietvaros tiesību aktu normām atbilstošu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 

infrastruktūras objektu sistēmu.  

Mērķis tiek īstenots valsts investīciju projekta EV – 03 „Bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas izveide”, budţeta programmas 21.00.00 „Vides 
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aizsardzības fonds” budţeta apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” 

un budţeta apakšprogrammas 21.13.00 „Nozares vides projekti” ietvaros. 

 

4. darbības virziena sasniedzamais mērķis: nodrošināt informācijas pieejamību par 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši BAPA nolikumam. 

Mērķis tiek īstenots budţeta programmas 25.01.00 „Bīstamo atkritumu 

pārvaldības aģentūra” ietvaros. 

 

 

3.2.  Aģentūras darbības praktiskie rezultāti pa 
struktūrvienībām 

 

Salaspils kodolreaktors 

Salaspils kodolreaktorā veikti šādi galvenie darbi: 

 Starptautiska projekta (ASV, LR, KF) realizācijas rezultātā no Salaspils 

kodolreaktora uz raţotājvalsti - Krievijas Federāciju izvesta nelietotā 

kodoldegviela; 

 Starptautiskā tehniskās sadarbības projekta ar Starptautisko Atomenerģijas 

aģentūru realizācijas rezultātā Salaspils kodolreaktorā uzstādīta un ieviesta 

ekspluatācijā nepārtrauktas darbības speciālās ventilācijas izmešu monitoringa 

sistēma. Iegūtie dati tiek uzkrāti elektroniskajā datu bāzē; 

 Starptautiskā tehniskās sadarbības projekta ar Starptautisko Atomenerģijas 

aģentūru realizācijas rezultātā Salaspils kodolreaktorā uzstādīta un ieviesta 

ekspluatācijā nepārtrauktas darbības monitoringa sistēma radioaktīvā fona 

kontrolei un mērīšanai uz Salaspils kodolreaktora teritorijas robeţām. Iegūtie dati 

tiek uzkrāti elektroniskajā datu bāzē; 

 LR Projekta EV69-04 ietvaros veikta Salaspils kodolreaktora radioaktīvo 

materiālu pagaidu glabātavas rekonstrukcija Salaspils kodolreaktora objekta 

teritorijā. 

 

Uzturēšana un demontāţa 

Valsts budţetā objekta ekspluatācijai un uzturēšanai atvēlēto līdzekļu ietvaros 

veikti sekojoši darbi: 

 Kodolreaktora fiziskās aizsardzības sistēmu uzturēšana; 

 Pašreiz esošajā Kodolreaktora demontāţas fāzē nepieciešamo iekārtu, materiālu 

un sistēmu uzturēšana; 

 Kodolreaktora objekta ēku uzturēšana; 

 Darbi Kodolreaktora fiziskās aizsardzības sistēmu uzlabošanai; 

 

Radioaktīvo atkritumu sagatavošana un pārstrāde 

 Piepildīti, iecementēti un nodoti ar visu nepieciešamo dokumentāciju RAG 

"Radons" 10 gab. A-172 tipa radioaktīvo atkritumu konteineri; 

 Minētajos konteineros iepakoti 12004 kg radioaktīvie atkritumi (lūţņi u.tml.) ar 

kopējo aktivitāti 1,3 E +08 Bq un 133 gab. JSA ar kopējo aktivitāti 7 ,45E + 11 

Bq no kodolreaktora, v/a "BAPA" Dubultu speciecirkņa un Republikas 

uzņēmumiem; 

 Modificētajā KŢO tipa konteinerā iepakoti 1948 gab. JSA no dūmu detektoriem ar 

kopējo aktivitāti 1,34 E+ 10 Bq, kuri demontēti Republikas uzņēmumos; 
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 Pārstrādāti, dozimetriski pārbaudīti un atbrīvoti no Valsts uzraudzības 13817 kg ar 

radioaktīvajiem atkritumiem saistīti materiāli un priekšmeti: 

 Reaktora zālē uzsākta 3 gab. A-172 tipa konteineru pildīšana ar radioaktīvajiem 

atkritumiem. Visi trīs konteineri piepildīti par ~ 50%; 

 Sabrukšanas glabāšanai no Austrumu slimnīcas saņemtas 82 gab. 2001 tilpuma 

mucas ar 800 kg radioizotopu J-131 saturošajiem radioaktīvajiem atkritumiem. 

Pārkravāti, dozimetriski pārbaudīti atbrīvoti no valsts uzraudzības un uti1izēti 680 

kg mucās iepakotie radioaktīvajiem atkritumiem; 

 Publiskie pakalpojumi izpildīti par summu 18192,82. 

 

 

Radioaktīvo atkritumu glabātuve „Radons” 

 

2005.gadā Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra ir pieņēmusi pārstrādei 

un uzglabāšanai radioaktīvos atkritumus no 11 daţādiem Latvijas uzņēmumiem.. Pēc 

radioaktīvo atkritumu pārstrādes un iepakošanas konteineros Bīstamo atkritumu 

pārvaldības valsts aģentūras radioaktīvo atkritumu pārstrādes iecirknī, konteineri tiek 

pārvesti uz radioaktīvo atkritumu glabātavu „Radons”, marķēti un izvietoti pa 

7.glabātavas nodalījumiem. 

2005.gadā radioaktīvo atkritumu glabātavā uzglabāšanai pieņemto pārstrādāto 

radioaktīvo atkritumu un jonizējošā starojuma avotu kopējais tilpums sastāda 17 m3 

(14 standarta A-172 tipa konteineri). Pieņemto radioaktīvo summārā aktivitāte 1,23 x 

1012 Bq. 

Dubultu speciecirkņa dezaktivācijas procesā tika savākta speckanalizācijas trasē 

radioaktīvi piesārņotā grunts, demontēti piesārņotie speckanalizācijas trases 

cauruļvadi un ievietoti sešdesmit četrās 200 l tilpuma mucās. Laboratorijas korpusa 

piesārņotās daļas dezaktivācijas gaitā piepildītas divi simti piecdesmit 200 l tilpuma 

mucas ar radioaktīvi piesārņotiem būvgruţiem un metāllūţņiem. Mucas, kopumā 314, 

ar radioaktīvi piesārņotajiem atkritumiem tika pārvestas uz radioaktīvo atkritumu 

glabātavu.  

Šķidro radioaktīvo atkritumu uzkrāšanas tvertnes attīrīšanas no daţādiem 

radioaktīvajiem atkritumiem un piesārņotā ūdens savākšanas procesā tika piepildītas 

93 mucas ar radioaktīvi piesārņotiem atkritumiem. Arī šīs mucas tika pārvestas uz 

radioaktīvo atkritumu glabātavu. 

 Dozimetriskā, radiometriskā, radioekoloģiskā kontroles programma 2005.gadā 

ir pilnībā izpildīta 

 Neatbilstības kodoldrošības un radiācijas drošības noteikumu prasībām nav 

konstatētas. 

 Radiācijas drošības un kodoldrošības kultūras pamatprasības uzņēmumā tiek 

ievērotas. 

 Uzņēmumā tiek veikta darbinieku medicīniskā uzraudzība, izmantojot 

konsultatīvās poliklīnikas pakalpojumus. 

 Visi darbu izpildītāji, kuri strādā ar radioaktīvām vielām un citiem jonizējošā 

starojuma avotiem, ir informēti par radiācijas drošības prasībām un ir apmācīti 

aizsardzībai pret jonizējošo starojumu. 

 Mērinstrumenti un iekārtas tiek regulāri pārbaudītas un atestētas darbam ar 

jonizējošo starojumu. 

 Visi darbos ar jonizējošo starojumu saistītie darbinieki ir nodrošināti ar 

individuālajiem dozimetriem. Individuālās dozas un medicīnisko pārbauţu 

rezultāti tiek ierakstīti katra darbinieka individuālo dozu uzskaites grāmatiņā. 
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 Nav konstatēts Radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” darbinieku un 

viesdarbinieku saņemto ārējā apstarojuma normatīvo rādītāju pārsniegums. 

 2004.gada augustā tika iniciēta paredzamās darbības – divu jaunu radioaktīvo 

atkritumu uzglabāšanas tvertņu un izlietoto jonizējošā starojuma avotu 

ilgtermiņa glabātavas izbūve Radioaktīvo atkritumu glabātavā „Radons” 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kura tika pabeigta 2005.gada rudenī. 

  Ietekmes uz vidi pētījumu rezultātā tika apzināti iespējamie riski un sniegtas 

rekomendācijas to samazināšanai. Pētījuma rezultātā tika konstatētie, ka 

paredzamās darbības ietekme uz vidi ir minimāla  

 

 

Radiācijas drošības dienests 

Radiācijas drošības dienesta (RDD) funkcijās ietilpst darba vides radiācijas 

monitorings un Valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu vides monitoringa 

programmas, kā arī pienākumu izpilde saskaņā ar iestādes Nolikumu. RDD savu 

darbu organizēja saskaņā ar 2005. gada darba plānu. Darba vides radiācijas 

monitoringa apjomu kodolreaktorā nosaka RDD plāns, kas fiksē konkrētās telpās 

mērāmos noteiktos objektus, kontrolējamos parametrus, mērīšana bieţumu un 

mērinstrumentu. 

 Darba vides radiācijas monitoringa plāns kodolreaktorā 2005. ietvēra sekojošus 

mērījumus un kontroli:  

- α-, β-, γ- un neitronu starojuma kontroli ar stacionāriem un pārnēsājamiem kontroles 

aparātiem un izdarīto secinājumu, ka augsta starojuma līmeņi darba vietās netika 

konstatēti; 

• radioaktīvo aerosolu kontroli darba vietās kontroles zonā un izdarīto 

secinājumu, ka ilgi dzīvojošo β- aerosolu koncentrācija ≤0.04 Bq/m3, tātad ilgi 

dzīvojošo β- aerosolu koncentrācija nepārsniedz aerosolu minimāli nozīmīgo 

aktivitāti atbilstoši dozas pamatlimitam iedzīvotājiem 1 mSv/ gadā. 

• darba vietu, iekārtu un instrumentu radioaktīvā sasmērējuma mērījumus 

kontroles zonā, un izdarīto secinājumu, ka 2005.gadā reaktora zālē grīdas/sienu 

radioaktīvās sasmērētības līmenis nepārsniedz 0.4 Bq/cm2 β-aktīviem 

radionuklīdiem; 

 • darba tērpa, apavu, individuālo aizsardzības līdzekļu virsmu radioaktīvā 

sasmērējuma kontroli izejās no kontroles zonas un nav konstatēti gadījumi, kad būtu 

personāls izgājis no kontroles zonas sasmērētos apavos vai darba tērpos; 

• personāla individuālo dozu kontroli 31 aģentūras darbiniekam, izmantojot 

RDC piedāvātos TLD dozimetrus un papildus individuālos dozimetrus RAD-60S 

kontroles zonā un radiācijas līmeni citu darbinieku darba vietās pārraudzības zonā. 

Rezultāti (mSv): vidējā doza 0,94, maksimālā doza1,7, vidējā doza 0,4 

Secinājums – paaugstinātas un nepamatotas personāla apstarojuma 

individuālās dozas nav fiksētas.  

• RDD regulāri veica arī personāla ikgadējās veselības pārbaudes kontroli un 

var secināt, ka BAPA darbiniekiem, kuri veic darbu ar JSA, ir laba veselība; 

 • radioaktīvo atkritumu savākšanas, pagaidu uzglabāšanas un transportēšanas 

kontroli un kontroli, kā darbinieki ievēro radiācijas drošības noteikumus un 

instrukcijas. Instrukcijas tiek ievērotas un pildītas. 

• notekūdeņu kontrole. Kodolreaktora teritorijas notekūdeņu maksimālā beta 

aktivitāte nepārsniedza - saimnieciskajā kanalizācijā 1 Bq/l (minimālā – 0.4 Bq/l) un 

lietus kanalizācijā - 0.3 Bq/l.  
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Secinājums – radionuklīdu daudzums, kurš 2005.gadā pa kanalizācijas sistēmu 

izvadīts apkārtējā vidē ir ievērojami mazāks nekā pieļaujamais radionuklīdu 

daudzums, ko gada laikā drīkst izkliedēt vidē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

- R/a aerosolu izmešu kontrole.  

No kodolreaktora ventilācijas izmešu monitoringa sistēmas nepārtrauktas 

darbības rezultātiem var novērtēt, ka 2005. gadā izmeši atmosfērā nepārsniedza -  

β-aktīvie - 2×106 Bq,   

α- aktīvie - 2×104 Bq, 

tritija - 4×107 Bq,  

 t.i., nepārsniedz MK noteiktos pieļaujamos radionuklīdu daudzumu, ko gada laikā 

drīkst izkliedēt atmosfērā no operatora kontrolētās zonas (2002.g. MK not. Nr. 149). 

 

Vides radiācijas monitoringa plāns kodolreaktorā 2005. RDD ietvēra sekojošus 

mērījumus un kontroli:  

- γ–fona mērījumi reaktora teritorijā ar tīklu 10×10 m katru  ceturksni, kuru 

rezultātu gada vidējās vērtības ir sekojošā zīmējumā;  

 

2. attēls. Gamma fona vidējās vērtības 2005.g. reaktora teritorijā, nSv/h 

  Ēkas 5 1 5 4 5 5 7 1 7 5 6 8 6 1 5 5 5 5 5 9 6 9 7 1 5 8 6 0 5 4 5 2 5 2 5 1 5 1 5 0 4 9

5 1 53 63 90 Attīrīšanas iekārtas53 48 49 70 65 58 56 54 53 52 54 53 50 50 49

Specpunkti 52 52 59 83 67 47 52 59 49 50 54 56 53 52 53 50 50 49 49 47

49 51 51 58 65 63 62 55 47 49 47 47 49 56 59 51 50 50 48 50 48 49 48

Sargjosla 50 49 55 54 55 54 60 51 51 54 52 56 71 59 47 44 45 45 45 50 49 46

52 47 49 52 49 51 51 56 64 66 47 47 52 45 45 48 45 47

Žogs 5 0 5 0 4 8 5 0 4 6 4 6 5 0 5 6    Reaktora  ēka 6 7 6 4 4 9 6 3 6 1 53 47 46 48

47 46 46 65 183 51 52 44 48 51 54 66 65 53 58 Glabātuve54 49 49 48

45 41 40 46 72 53 47 48 51 51 71 98 67 53 57 51 66 57 48 43 45

44 50 50 43 49 50 48 48 49 47 67 83 60 57 58 56 99 74 49 49 46 51 46 49 45 46

41 53 50 51 54 57 58 50 50 50 49 55 46 46 50 49 56 48 42 45 44 49 47 71 45 48

40 51 53 53 52 55 54 44 45 44 49 46 43 41 46 48 48 49 48 51 51 49 51 58 43 45

42 40 49 47 49 52 54 44 46 45 45 40 43 40 52 51 53 81 Kriogēniekārtas 4 5 4 6

4 2 4 0 4 5 4 9 5 4 5 9 4 4 4 4 4 2 4 3 4 0 39 41 52 49 62 77 47 59 59 47 42 47

42 47 46 55 56 44 42 41 40 39 42 77 91 54 60 80 46 45 47 45 45 41 48

43 46 45 46 45 45 43 44 44 47  Pol. 92 87 81 83 82 75 74 74 74 77 74 50

Minimālais39 Vidējais 53 Maksimālais  1832183

Visi fona mērījumi izdarīti ar sertificētu scientilācijas radiometru Exploranium GR-110 (Nr.2951).

Katrā punktā fons nomērīts trīs reizes, 1 m attālumā no zemes un ne tuvāk par 2m no žoga un ēku sienām.

 

- γ–fona mērījumi ārpus reaktora teritorijas ar tīklu 200*200 doti 3. tabulā; 

 

3. tabula. Gamma fona  mērījumu rezultāti 2005.g.,   nSv/h 

koord. Nr.1. Nr.2. Nr.3. Nr.4. Nr.5.* Nr.6.* Nr.7.* Nr.8. Nr.9. Nr.10. 

   52.096' 52.342' 52.309' 52.190' 52.332' 52.269' 52.225' 52.024' 52.083' 51.959' 

   23.119' 23.608' 23.475' 23.916' 23.095' 23.021' 23.062' 22.759' 22.723' 22.889' 

 vidējais 57 49 52 49 69 59 60 58 38 42 

 

Secinājums: Salaspils kodolreaktora teritorijā gamma fons bija dabas fona 

līmenī, t.i. no 50 līdz 150 nSv/h, izņemot vienu punktu (183 nSv/h), kura tuvumā 

atrodas iekārta ar r/s materiāliem. Punktos ārpus kodolreaktora teritorijas gamma fons 

arī ir dabas fona līmenī. 
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- pazemes ūdeņu piesārņojuma noteikšana:  

reaktora teritorijā, kur ir konstatēts, ka gruntsūdens β-aktivitāte Aβ <0.3 Bq/l, 

un ārpus reaktora teritorijas, kur arī var secināt, ka gruntsūdens β-aktivitāte Aβ <0.3 

Bq/l; 

- nokrišņu piesārņojuma kontrole, kur ir secināms, ka nokrišņu vidējā β-aktivitāte 

2005.g.Salaspilī bija 3.1×106Bq/km2.mēn. 

- augsnes piesārņojuma kontrole reaktora teritorijā, kur izmērīts, ka augsnes β- 

aktivitāte ir no 0.3 Bq/g līdz 0.5 Bq/g.  

 

RDD darbinieki 2005. gadā veica vēl virkni darbu, kas nodrošina 

radioaktivitātes testēšanas kvalitāti: 

- radiometriskās aparatūras sagatavošanu ekspluatācijai un uzstādīšanu attiecīgās 

darba vietās kontroles un pārraudzības zonā; 

- kodolreaktora stacionārās dozimetriskās aparatūras regulāras pārbaudes, profilaksi 

un remontu;  

- pasūtīja, saņēma un uzstādīja NOVALYNX firmas nokrišņu savākšanas un 

daudzuma mērīšanas iekārtu 8” RAIN GAUGE Modelis – 260-2500M; 

- ieviesa ekspluatācijā:  

• firmas Impex ventilācijas izmešu monitoringa sistēmu,  

• gamma monitoringa staciju CMS-1LG kopā ar sešiem γ- detektoriem GM -

1/324, kas nepārtraukti mēra γ-staru līmeni Radioaktīvo atkritumu konteineru pagaidu 

glabātuves 6 punktos; 

• remontu zonā, reaktora zālē un pie divām rezerves izejām četrus RDS 200 

RADOS radiometrus ar pieslēgumu datoram ar programmu RDT, 

• datorizētu individuālo dozu kontroles un uzskaites sistēmu ( Dose Control I 

Dosimetry System). 

Neparedzētas radiācijas avārijas situācijas, radiācijas drošības normu un 

pieļaujamo radiācijas līmeņu pārkāpumi 2005.gada laikā nebija. 

 

Materiālu radioaktivitātes testēšanas laboratorija 

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras Materiālu radioaktivitātes 

testēšanas laboratorija (MRTL) piedalās „Valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu 

radioloģiskās kontroles” monitoringa un starptautiskās programmas „Cīņa pret 

nelegālu kodolmateriālu un radioaktīvo vielu nelegālu transportu” izpildē, veic 

kodolreaktora uzraudzībai un demontāţai nepieciešamos mērījumus, kā arī izpilda 

ārējus pasūtījumus. Laboratorija izveidota 1999.g. un akreditēta Latvijas Nacionālajā 

akreditācijas birojā. Atkārtota akreditācija veikta 2003. g. un ir derīga līdz 2008. g. 

(Akreditācijas apliecība Nr.LATAK-T-190-07-2000-A). MRTL darbojas atbilstoši 

LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām sekojošā sfērā: kodolreaktora materiālu, 

kodolreaktora radioaktīvo atkritumu, apkārtējās vides paraugu radionuklīdu 

koncentrācijas un rentgenologu individuālo aizsardzības līdzekļu testēšana. 

Laboratorijas rīcībā ir HP Ge gamma spektrometri un šķidrās scintilācijas beta 

spektrometrs. MRTL darbojas atbilstoši LATAK akreditētām metodikām: 

Laikā no 1.01. līdz 30.12.2005. g. Materiālu radioaktivitātes testēšanas 

laboratorijā izpildīti sekojoši darbi: 

1. Veikta 1176 paraugu testēšana un izsniegti testēšanas pārskati. No tiem: 

-520 radiologu aizsarglīdzekļi; 

-216 gamma spektrometrija, komerciālie pasūtījumi; 

-165 gamma spektrometrija vides monitoringam   
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-156 kopējā alfa, beta aktivitāte vides monitoringam; 

-119 tritija paraugi. 

Pārskata periodā apkārtējās vides kontroles mērījumos (augsne, skujas. 

virszemes un gruntsūdens) Salaspils kodolreaktora un Radona teritorijās paaugstināta 

radioaktivitāte netika konstatēta.  

 

3. attēls. Šķidro scintilāciju beta spektrometrs 
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4. attēls. Radiācijas aizsardzības līdzekļu pārbaudes iekārta 

  
 

5. attēls. Radioaktīvo atkritumu testēšanas gamma spektrometrs 
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2. Dokumentācijas sagatavošana LATAK akreditācijas apliecības pārformēšanai 

un akreditācijas saglabāšanai. Apliecība saņemta.  

3. Atbilstoši LATAK prasībām uzturēts MRTL kvalitātes nodrošinājums. Veikti 

19 iekšējie auditi, iekārtu un instrumentu savlaicīga kalibrācija un dokumentu 

uzturēšana un aktualizācija, kā arī pārformēšana, pārejot uz VA”BAPA”. 

4. Tika veikta dokumentu sagatavošana LATAK uzraudzībai 2005. g. augustā. 

5. Pēc LATAK ekspertu gadskārtējās MRTL uzraudzības veikšanas saņemts 

pozitīvs laboratorijas novērtējums. 

6. Laboratorijas darbinieki J. Bērziņš, D. Riekstiņa un O. Vēveris ar referātiem 

piedalījās 5 Starptautiskajās konferencēs, tajā skaitā RISO seminārā par 

interkalibrācijas rezultātiem un LU CFI 21. konferencē. 

7. Laboratorijas darbinieki piedalījušies LATAK un LATLAB rīkotajos 

semināros, saņemot kvalifikācijas sertifikātus. D. Riekstiņa saņēmusi radiācijas 

drošības un kodoldrošības eksperta sertifikātu    

 

Dubultu speciecirknis 

Uzsākot Dubultu speciecirkņa attīrīšanas un dezaktivizācijas darbus, bija 

zināms, ka objektā ir liels daudzums daţādu materiālu, iekārtu un atkritumu, kuri ir 

pakļaujami utilizācijai. Lai nodrošinātu normālus darba apstākļus un iespēju ievērot 

personīgo higiēnu, tika izveidotas personāla pārģērbšanās un dušas telpas, kuras 

plānots izmantot līdz pilnīgai objekta dezaktivācijai. 

  

6. attēls. Noliktava pirms darbu uzsākšanas 

  
 

Projekta realizācijas gaitā tika veikta Dubultu speciecirkņa radioaktīvi 

nesasmērēto telpu attīrīšana no nevajadzīgiem materiāliem un iekārtām, radioaktīvi 

sasmērēto sienu dezaktivācija 367,7 m2 kopplatībā un grīdas dezaktivācija 88,6 m2 

kopplatībā. Kopumā paveiktais: 

- laboratorijas korpusā veikta ūdensapgādes un siltumapgādes armatūras demontāţa; 

- laboratorijas korpusā veikta pilnīga elektroinstalācijas demontāţa; 

- veikta speckanalizācijas sistēmas cauruļvadu un aku demontāţa, kā arī radušos 

radioaktīvo atkritumu savākšana, šķirošana un iepakošana 200 l tilpuma mucās; 
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- veikta laboratorijas korpusa specventilācijas un pieplūdes ventilācijas sistēmas 

cauruļvadu un ventilatoru demontāţa, kā arī radušos radioaktīvo atkritumu savākšana, 

šķirošana un iepakošana 200 l tilpuma mucās; 

- veikta speckanalizācijas darbības rezultātā radioaktīvi piesārņotās grunts savākšana, 

šķirošana un iepakošana 200 l tilpuma mucās. 

Savāktie atkritumi tika sašķiroti pēc to veida (metāls, stikls, papīrs, plastmasa, 

koks) un radioaktivitātes līmeņa (radioaktīvs, neradioaktīvs), kā arī veikta visu 

atkritumu radioaktīvās sasmērētības līmeņa kontrole. 

7. attēls. Dezaktivizācija- tiek nokaltas keramiskās flīzes un javas kārta. 

  
 

Dezaktivācijas darbu rezultātā iegūtas 314 mucas ar radioaktīvajiem 

atkritumiem ar kopējo novērtēto masu 84650 kg: koka atkritumi – 2084 kg, 

makulatūra – 996 kg, stikla lūţņi – 1227 kg, plastmasas atkritumi – 564 kg, 

metāllūţņi – 5195 kg. Pēc normatīvajos aktos noteiktās procedūras atkritumu 

atbrīvošanai no valsts uzraudzības izpildes un atbilstošas atļaujas saņemšanas no 

Radiācijas Drošības centra par minēto atkritumu atbrīvošanu no valsts uzraudzības, 

koka atkritumi un makulatūra tika pārvesti uz Radioaktīvo atkritumu glabātavu 

„Radons” sadedzināšanai apkures krāsnīs, metāllūţņi nodoti pārkausēšanai, bet stikla 

un plastmasas atkritumi nodoti sadzīves atkritumu poligonā. Visas mucas ar 

radioaktīvajiem atkritumiem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārvestas uz 

radioaktīvo atkritumu glabātavu „Radons”. 
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8. attēls. Mucas ar sagatavotajiem radioaktīvajiem atkritumiem pirms transportēšanas 

  
Dezaktivācijas darbu gaitā darbos iesaistītais personāls nav saņēmis 

virsnormatīvas ārējā apstarojuma dozas. Saņemtā kolektīvā doza – 6,35 mSv, taču 

dezaktivācijas darbu rezultātā iegūtie atkritumu daudzumi ievērojami pārsniedz 

iepriekš prognozētos, jo konstatēts ievērojami lielāks radioaktīvā sasmērējuma 

apjoms. 

 

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nodaļa 

Bīstamo atkritumu nodaļa 2005.gadā nodrošināja visu galveno valsts bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apsaimniekošanu, t.i. Gardenes 

bīstamo atkritumu un Kņavas nelikvīdo ķimikāliju novietņu apsaimniekošanu, 

Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa uzturēšanu, kā arī turpināja 

sadarbību ar sadedzināšanas iekārtas piegādātāju Dānijas firmu Chemcontrol AS par 

iekārtas ieregulēšanas pabeigšanu un tās sagatavošanu darbībai ekspluatācijas reţīmā, 

sadedzinot pesticīdu atkritumus. Minēto darbu veikšanā tika iesaistīti arī privātie 

atkritumu apsaimniekotāji, piemēram, saskaņā ar Vides ministrijas rīkojumu 

pāratjaunojot Vides ministrijas iepriekš noslēgtos līgumus ar A/S „BAO”. 

Gardenes bīstamo atkritumu novietnē tika 

- nodrošināta novietnes nepārtraukta apsardze un uzturēšana ar sekojoša personāla 

palīdzību: novietnes pārzinis, novietnes pārziņa vietnieks, ķīmiķis, autovadītājs, 

strādnieks un 9 sargi; 

- nepieciešamības gadījumos veikta atkritumu pārtarēšana jaunā iepakojumā, 

nomainot bojāto; 

- veikta regulāra signalizācijas, avārijas un drošības sistēmu apkope un nodrošināta to 

ekspluatācija;  

- nodrošināta augstsprieguma elektropārvades līnijas (2.65 km garumā) un 

transformatoru apakšstacijas apkalpošana;  

- nodrošināta pievedceļa (2.9 km garumā) un novietnes laukumu attīrīšana un 

nepieciešamo remontu veikšana;  

- veikts ēku, būvju un citu pamatlīdzekļu nepieciešamais remonts; 

- veikti nomas un nodokļu maksājumi Auru pagastam, saskaņā ar Vides ministrijas 

1997. gada 25. februāra līgumu nr. 6/97 un vēlākajiem nolīgumiem; 
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- veikta Gardenes novietnes nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana; 

- nodrošināta kārtības un tīrības uzturēšana novietnei piekrītošajā zemes gabalā (8.2 

ha), kā arī veikta apkārtējās teritorijas periodiska apzaļumošana un sakopšana; 

- veikti gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma mērījumi (vides kvalitātes monitorings) 

saskaņā ar Jelgavas reģionālās vides pārvaldes programmu; 

- veikti visi norēķini saistībā ar Gardenes bīstamo atkritumu novietnes uzturēšanu un 

ekspluatāciju, ieskaitot arī saņemto materiālo vērtību izmantošanu, uzglabāšanu un 

remontu; 

- nodrošināta apkalpojošā personāla periodiska apmācība, kā arī tā apgāde ar 

individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, darba apģērbiem, nepieciešamajiem 

instrumentiem un sanitāri tehniskajiem līdzekļiem, kā arī noorganizētas regulāras 

personāla veselības pārbaudes;  

- nodrošināta informācijas pieejamība sabiedrībai par Gardenes bīstamo atkritumu 

novietnē notiekošajām darbībām un vides stāvokli, uzturot tiešus un regulārus 

kontaktus ar vietējo pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām. 

 

 

 

 

9. attēls. Telpa bīstamo atkritumu sagatavošanai transportēšanai. 
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10. attēls. Bīstamo atkritumu transportēšana novietnes teritorijā 

 
Gardenes bīstamo atkritumu novietnes apsaimniekošanas izmaksas 2005.gadā 

sastādīja 104 996,00 Ls. 

 

Kņavas nelikvīdo ķimikāliju novietnē tika 

- nodrošināta novietnes apsardze un uzturēšana ar sekojoša personāla palīdzību: 

novietnes pārzinis, ķīmiķis, strādnieks un 4 novietnes uzraugi;  

- veikta signalizācijas un drošības sistēmu apkope un to darbības nodrošināšana; 

- nodrošināta pievedceļa (0.5 km garumā) un novietnes laukumu attīrīšana un 

nepieciešamo remontu veikšana; 

- veikts ēku, būvju un citu pamatlīdzekļu nepieciešamais remonts;  

- veikti nomas un nodokļu maksājumi saskaņā ar likumu prasībām un atbilstoši 

vienošanās protokoliem ar Viļānu pagasta pašvaldību;  

- veikta novietnes nekustamā īpašuma apdrošināšana;  

- nodrošināta kārtības un tīrības uzturēšana novietnei atvēlētajā zemes gabalā;  

- veikti gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma mērījumi (monitorings) saskaņā ar 

Rēzeknes reģionālās vides pārvalde programmu;  

- veikti visi norēķini saistībā ar Kņavas nelikvīdo ķimikāliju novietnes uzturēšanu un 

ekspluatāciju;  

- nodrošināta apkalpojošā personāla periodiska apmācība, tā apgāde ar 

individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, darba apģērbiem, nepieciešamajiem 

instrumentiem un sanitāri tehniskajiem līdzekļiem, kā arī noorganizētas regulāras 

personāla veselības pārbaudes. 
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11. attēls. Kņavas kompleksa priekšplāns  

 
Kņavas nelikvīdo ķimikāliju novietnes apsaimniekošanas izmaksas 2005.gadā 

sastādīja 48 734,00 Ls. 

 

Bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa uzturēšana Olainē tika 

- nodrošināta bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas materiāli tehniskā uzturēšana 

un tās ieregulēšanas pasākumi; 

- nodrošināta visu kompleksa iekārtu un sistēmu uzturēšana labā darba kārtībā; 

- nodrošināta ēku, piebraucamo ceļu, laukumu un kompleksa teritorijas uzturēšana 

labā tehniskā stāvoklī; 

- nodrošināta sadedzināšanas kompleksa apsardze; 

- koordinēta sadarbība ar sadedzināšanas iekārtas piegādātāju - Dānijas firmu 

Chemcontrol AS par iekārtas ieregulēšanas pabeigšanu un tās sagatavošanu darbībai 

ekspluatācijas reţīmā. 
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12. attēls. Bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārta Olainē 
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13. attēls. Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas teritorija 

 
Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa uzturēšanas izmaksas 

2005.gadā sastādīja 177537,49 Ls. 

 

Gardenes un Kņavas bīstamo atkritumu novietnēs uzkrāto nelikvīdo pesticīdu 

iznīcināšana 

2005.gadā tika uzsākta Gardenes un Kņavas bīstamo atkritumu novietnēs 

uzkrāto nelikvīdo pesticīdu iznīcināšana. Tas tika veikts, Bīstamo atkritumu nodaļai 

realizējot Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansētu projektu 

„Nelikvīdo pesticīdu iznīcināšana”, kuram piešķirtā summa sastādīja 494 800 Ls. 

Bīstamo atkritumu nodaļai sagatavojot valsts iepirkumu dokumentāciju un nodrošinot 

visas likumdošanas aktos noteiktās valsts iepirkuma procedūras, atklāta konkursa 

rezultātā tika noslēgts līgums ar A/S „BAO” par pesticīdu iznīcināšanu. Šī līguma 

ietvaros A/S „BAO” 2005.gadā iznīcināja 468.76 t uzkrāto nederīgo lauksaimniecības 

ķimikāliju, tās galvenokārt izvedot sadedzināšanai uz Vāciju. 

 

3.3.  Pakalpojumi 

 

Aģentūra sniedz šādus publiskos pakalpojumus: 

- testē materiālu un pārtikas produktu radioaktivitāti; 

- savāc, iepako, glabā, apstrādā, pārstrādā un apglabā radioaktīvos atkritumus un citus 

jonizējošā starojuma avotus; 

- transportē radioaktīvās vielas, radioaktīvos atkritumus un slēgtos jonizējošā 

starojuma avotus; 

- savāc, uzglabā, pārkrauj, pārvadā un apglabā bīstamos atkritumus; 

- testē individuālos aizsarglīdzekļus pret jonizējošo starojumu; 
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- kontrolē un likvidē lokālo radioaktīvo piesārņojumu; 

- dezaktivē radioaktīvi piesārņotās teritorijas, objektus, speciālos tērpus un 

transportlīdzekļus; 

- apmāca darbiniekus veikt radioloģiskos mērījumus un sniedz metodiskos 

pakalpojumus. 

Pakalpojumu kopapjoms 2005 gadā bija 34 448 Ls. 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 
 

2005. gada nogalē tika atjaunota interneta mājas lapa, kura pastāvīgi tiek 

pilnveidota, lai turpmāk aģentūra varētu publicēt jaunumus, plānotās darbības bīstamo 

un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas jomās. Daţāda veida informācija par 

aģentūras darbību sastopama arī masu informācijas līdzekļos, piemēram, lielākajos 

laikrakstos.  

 

5. Projekti un jaunās iniciatīvas 
 

Sadarbība ar ārzemju partneriem  

Pārskata periodā sadarbībā ar ASV Enerģijas departamenta Nacionālās 

Kodoldrošības centru 2005. gadā tika sagatavota un svaigās veikta kodoldegvielas 

izvešana no Salaspils kodolreaktora. Degviela tika izvesta uz Krievijas Federāciju 

atbilstošai pārstrādei. 

 

Valsts investīciju projekta EV03 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 

izveide” realizācijas koordinācija 

Valsts investīciju projekta mērķis ir izveidot nacionāla līmeņa bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu, kam sevī jāiekļauj pilns pasākumu komplekss, kas 

nodrošinātu valstī maksimāli drošu un ES direktīvām un Latvijas likumdošanas 

prasībām atbilstošu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu no to rašanās līdz galīgajai 

iznīcināšanai vai apglabāšanai speciālā poligonā. Šis investīciju projekts tika uzsākts 

vēl deviņdesmitajos gados un līdz 2005.gadam tā realizācijas koordināciju 

nodrošināja Vides ministrija, kā rezultātā ir radīti visi galvenie valsts bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objekti, atrisinātā pesticīdu piesārņojuma 

problēma, sagatavoti priekšnoteikumi apglabāšanas poligona izveidei. 2005.gadā šī 

investīciju projekta realizāciju kopīgi nodrošināja Vides ministrija, BAPA un arī 

VSIA “Vides projekti” un veiktie pasākumi galvenokārt bija saistīti ar esošo 

infrastruktūras objektu (Gardenes un Kņavas bīstamo atkritumu novietņu, azbesta 

atkritumu poligona, u.c.) tālāku attīstīšanu, piemēram, papildus telpu izbūve Gardenes 

bīstamo atkritumu novietnē strādājošo sanitāri higiēnisko apstākļu uzlabošanai, kā arī 

atkritumu sagatavošanai transportēšanai un pārstrādei, avārijas elektrodrošības 

sistēmas izveide Kņavas nelikvīdo ķimikāliju novietnē, speciālā bīstamo atkritumu 

pārvadāšanas autotransporta aprīkošana, speciālās atkritumu deponēšanas tehnikas un 

nepieciešamās biroja tehnikas piegāde azbesta atkritumu apsaimniekošanai, u.c. Šī 

investīciju projekta izmaksas 2005.gadā sastādīja 260 777 Ls. 
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Projekta „Bīstamo atkritumu izraisīto avāriju situāciju seku likvidācija” 

realizācija 

Projekta mērķis bija radīt valstī iespējas avāriju rezultātā radušos bīstamo 

atkritumu operatīvai apsaimniekošanai, t.i. izveidot avāriju seku likvidēšanas vienību 

(komandu), to apgādāt un aprīkot tā, lai tā varētu nodrošināt avāriju rezultātā radušos 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī uzsākt praktiskās darbības bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanā. Kopumā 2005.gadā paredzētie uzdevumi ir izpildīti – ir 

izveidota avāriju likvidācijas grupa, noteikti tās katra darbinieka pienākumi, 

apstiprināta rīcību un informēšanas kārtību avāriju situāciju gadījumos, atrisināta 

darbinieku atalgojuma problēma, veikti iepirkumi avārijas grupas nodrošināšanai ar 

transporta līdzekļiem, sakaru līdzekļiem, individuālajiem aizsarglīdzekļiem un darba 

apģērbu, veikta pašu nepieciešamāko deţūrtelpu izveide. Tika nodrošinātas avāriju 

grupas ikdienu deţūras un uzsākti praktiskie bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 

pasākumi, savācot pamestus bezsaimnieku bīstamos atkritumus (galvenokārt 

dzīvsudraba (Hg) atkritumus), kā arī piedaloties avāriju likvidāciju pasākumos. 

Pavisam kopā 2005.gadā tika savākti ap 110 kg pamestu Hg atkritumu Rīgas, 

Salaspils, Jūrmalas, Baldones, Cesvaines, Preiļu un Rēzeknes teritorijās, kā arī ņemta 

dalība piesārņojuma likvidācijas pasākumos Rēzeknes rajonā Sondoru ciemā 

Rēzeknes tuvumā (autoavārija ar liela apjoma krāsu un šķīdinātāju noplūdi), kuru 

rezultātā Kņavas bīstamo atkritumu novietnē nodoti pagaidu glabāšanā ap 50 tonnu 

krāsu atkritumu.  

 

Projekta „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā, 

1.kārta” sagatavošanas pasākumi 

Bīstamo atkritumu nodaļa 2005.gadā arī aktīvi piedalījās Vides ministrijas 

organizētajos un koordinētajos sagatavošanas pasākumos projektam „Bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā, 1.kārta”, kura mērķis ir bīstamo 

atkritumu apglabāšanas poligona izveide Dobeles rajona Zebrenes pagastā, piesaistot 

tam ES līdzfinansējumu. Nodaļas uzdevums bija izvērtēt un sniegt priekšlikumus 

izstrādātajai projekta dokumentācijai, kā arī piedalīties valsts iepirkuma komisijās par 

bīstamo atkritumu poligona, tā palīgēku un komunikāciju būvniecību un par būvdarbu 

un piegāţu izpildes uzraudzību. Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūrai ir 

deleģētas ieviešanas iestādes funkcijas šim projektam un šim nolūkam 2005. gadā tika 

izveidota atsevišķa struktūrvienība – Projekta ieviešanas vienība, kura saskaņā ar ES 

Kohēzijas fonda finansējuma apgūšanu regulējošiem noteikumiem nodrošinās šī 

projekta ieviešanu. 

 

Projekta Daudzfunkcionālās nacionālās ciklotrona ražotnes ieviešanas pasākumi 

Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra kopš 2003. gada, kad Starptautiskajā 

atomenerģijas aģentūrā tika iesniegts tehniskās sadarbības projekta pieteikums, kas 

paredz augstas enerģijas ciklotrona centra izveidi Salaspils kodolreaktora teritorijā 

Izveidojot ciklotrona centru, būtu iespējas tālāk attīstīt jau izveidotās zinātnes nozares, 

kurās izmanto jonizējošo starojumu, kodolfizikas, un radioķīmijas metodes, kā arī 

veikt zinātniskos pētījumus, tādās strauji augošās un nozarēs kā farmācija, medicīna, 

biomedicīniskās zinātnes un materiālu zinātnes. Ciklotrona centrs ļautu plašāk 

iesaistīties starptautiskos zinātniskos projektos, kā arī būtu iespējas sagatavot 

augstākās izglītības speciālistus kodolmedicīnas, radiācijas ķīmijas, kodolfizikas, u.c. 

jomās. Papildus jāmin arī iespējas, ko šāds ciklotrona centrs sniegtu raţošanas 

uzņēmumiem - materiālu apstrādei ar jonizējošo starojumu, kā arī mikropiemaisījumu 
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kontrolei (tai skaitā, nanomateriāliem) un daţādu materiālu virsmas modificēšanai, 

u.c. 

Ciklotronā iegūtos radiofarmaceitiskos preparātus varēs izmantot ne tikai 

Latvijā, bet arī būs iespējams veikt vairāku preparātu izvešanu (tirdzniecību) ārpus 

Latvijas, ņemot vērā, ka tuvākajās kaimiņvalstīs nav izveidoti šādi ciklotronu centri  

2005. gadā ir noslēgta Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra tehniski 

ekonomiskā pamatojuma pētījuma izstrāde un ir uzsākta šī objekta skiču projekta 

izstrāde, lai tālāk attīstītu projektu līdz investīciju fāzei.  

 

6. Rezultatīvo rādītāju izpilde 
 

2005. gada apakšprogrammas 25.01.00 „Bīstamo atkritumu pārvaldības 

aģentūra” budţeta līdzekļi ir apgūti pilnā apmērā. Aģentūra aktīvi iesaistījās 

pakalpojumu sniegšanā daţādām juridiskām personām, līdz ar to pašu ieņēmumu 

izpilde pārskata gadā sastāda 103,6 %. Pārskata gada galvenās prioritātes: 

 radioaktīvo atkritumu pārstrāde un apglabāšana - 7,2 m3; 

 radioaktīvo vielu apsaimniekošana -10811 kiriji; 

 radioaktīvo materiālu transports; 

 daţādu ierīču, kas satur radioaktīvus materiālus, demontāţa un 

likvidēšana; 

 daţādu materiālu noņemšana no valsts uzraudzības. 

 materiālu un pārtikas produktu radioaktivitātes testēšana; 

 spectērpu dezaktivizācija – 2204 kg; 

 iestādes pamatdarbībai nevajadzīgo telpu un teritorijas iznomāšana. 

 

Lielākie 2005. gada sadarbības partneri bija: PVAS RNIIRP, Latvijas 

Onkoloģijas Centrs, P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, LU Cietvielu fizikas 

institūts, SIA "SALEK", Metroloģijas laboratorija u.c.  

Piešķirto budţeta līdzekļu apjomu un budţeta izpildi pārskata gadam skatīt 

pielikumā Nr. 1. 

 

 

7. Personāla izglītošana un kvalifikācijas 
paaugstināšana 

 

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras jaunākie darbinieki ir savas 

nozares speciālisti, kas teorētiskās zināšanas apgūst un regulāri atjauno studējot vai 

apmeklējot speciālus kursus. Piemēram, projektu ieviešanas vienības locekļi ir 

maģistrantūras studenti ar labām sekmēm, kuras teicami pierāda strādājot aģentūrā 

savā studiju specialitātē kā kvalitātes vadība vai vides pārvaldība u.tml.  

Tā kā darbā tiek pielietotas sareţģītas un dārgas tehnoloģijas, piemēram, 

materiālu radioaktivitātes testēšanas laboratorijas šķidro scintilāciju beta spektrometrs 

u.tml. iekārtas, nepieciešams laiks un līdzekļi darbinieku apmācībai iekārtas 

izmantošanā. Līdz ar to šie darbinieki iegūst jaunas zināšanas iekārtas apkalpošanā, kā 

arī tiem paveras plašākas iespējas darbam, ko sniedz jaunapgūtās modernās 

tehnoloģijas.  
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Darba aizsardzības organizēšana BAPA.  

BAPA objektos, tiek veiktas darbības ar paaugstinātas bīstamības radioaktīvo un 

toksisko vielu atkritumiem. Šo darbu veikšanā nav pieļaujami kompromisi, kuri 

saistīti ar drošību. Darbu veikšanas risku varbūtība tiek apzināta un samazināta līdz 

minimumam. Darbi tiek veikti pastiprinātas tehnoloģiskās un fiziskās drošības 

apstākļos, to izpildītāji ir apmācīti īpaši atestētos apmācību centros, nepieciešamo 

praktisko darbu pieredzi apgūstot speciālistu vadībā. Bīstamo darbu izpildei tiek 

noteiktas īpašas drošības prasības, kā pašām iekārtām, tā to apkalpojošam personālam: 

- bīstamās iekārtas ir reģistrētas Valsts darba inspekcijā un pakļautas kontrolei; 

- bīstamām iekārtām tiek veiktas ikgadējās un pilnās inspekcijas pārbaudes; 

- bīstamo iekārtu apkalpojošais personāls ir pakļauts kvalifikācijas pārbaudēm. 

BAPA objektos darba aizsardzību organizē un nodrošina darba aizsardzības 

speciālists, kura kompetence atbilst 160 stundu programmas prasībām un savus 

pienākumus veic saskaņā ar amata instrukciju: 

- seko izmaiņām Valsts darba aizsardzības likumā; 

- piedalās darba aizsardzības skaidrojošos semināros un apmācībās; 

- nodrošina bīstamo iekārtu tehniskā stāvokļa kontroli un drošību. Kontrolē iekārtu 

apkalpošanu atbilstoši ekspluatācijas un drošības prasībām; 

- izstrādā konkrētu profesiju darbu izpildes instrukcijas iekļaujot tajās precīzu 

priekšstatu par veicamo darbu, tā raksturu un bīstamību, īpaši uzsverot darbības, kuras 

var ietekmēt darbinieka veselību un profesionālo orientāciju; 

- veic ievadinstruktāţas jaunpieņemtiem darbiniekiem un objekta teritorijā 

līgumdarbu izpildītājus un to darbu vadītājus; 

- veic darba grupu un atsevišķu objektu darba drošības pārbaudes; 

- ir tiesības veikt pārrunas par darba drošības organizēšanu BAPA objektos; 

- piedalās darba vides risku novērtēšanā 

 

Darbu izpildītāju kompetence. 

Personāla apmācība. Atbilstoši LR Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko 

uzraudzību” VI nodaļas 7. pantam un Labklājības ministrijas 12.10.2000., Rīkojums 

Nr.284 “Par bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību, atestāciju un zināšanu 

pārbaudi”. Apmācību veica licenzēta SIA “BUTS” www.buts.lv, sekojošām 

profesijām: 

- celtņu operatoriem; 

- elektroiekārtu apkalpojošiem speciālistiem; 

- kravu pārvietotājiem; 

- bīstamo iekārtu atbildīgiem par to ekspluatācija un drošu tehnisko stāvokļi; 

- apkures katlu operatoriem; 

- bīstamo atkritumu transportēšanas atbildīgā persona. 

Saskaņā ar 04.03.1997. MK noteikumiem Nr. 86, darbinieki ir apmācīti pirmās 

palīdzības sniegšanai cietušajam. Apmācību veica “Neatliekamās medicīnas centrs” 

reģ. Nr. LV40003238322  

BAPA atbildīgās personas un grupu vadītāji ir apmācīti pēc tēmas “Apmācība 

par darba aizsardzību atbildīgām personām”, apmācības veica SIA “Darba medicīna”. 

2005. gadā BAPA objektos nav notikuši nelaimes gadījumi, kā arī būtiski darba 

drošības pārkāpumi veicot bīstamo atkritumu apstrādi, transportēšanu un uzglabāšanu. 

 

 

http://www.buts.lv/
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8. Prognozes un plāni 
 

2006. gadā tiek paredzētas sekojošas darbības, kas galvenokārt saistītas ar 

iesākto projektu un darbību virzīšanu un attīstību:  

- bīstamo atkritumu poligona projektēšana un būvniecība Dobeles rajona Zebrenes 

pagastā, 

- Salaspils ciklotrona skiču projekta nodošana un tehniskā projektēšana, 

- Gardenes un Kņavas bīstamo atkritumu glabātavu administratīvās uzraudzības 

nodrošināšana, 

- publisko pakalpojumu sniegšana, kas minēti šī pārskata apakšnodaļā 3.3, 

- komersantu, kas ģenerē un/vai pārstrādā bīstamos atkritumus, datubāzes 

pilnveidošana un datu atjaunošana, 

- datorizētas bīstamo atkritumu kustības uzskaites un monitoringa reālā laika reţīmā 

sistēmas izveide. 
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Pielikums Nr. 1 

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras budţets un tā izlietojums. 

(latos) 

Nr. 

p.k. 
Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā 

Pārskata gadā 

apstiprināts  

likumā 

faktiskā 

izpilde 

 

1. 

Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 773216 2 031 158  2 033 105  

 

1.1. dotācijas 727395 1977 158 1977 158 

 

1.2. 
maksas pakalpojumi un  

citi pašu ieņēmumi 45 821 54 000 55 947 

1.3. 
ārvalstu finanšu 

palīdzība    

 

2. Izdevumi (kopā) 865 880 2 031 158  2005 247 

2.1. 
uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 414 582 1 431 920 1 428 037 

2.1.1. 

Subsīdijas un dotācijas, 

tai skaitā iemaksas 

starptautiskajās 

organizācijās    

2.1.2. 
pārējie uzturēšanas 

izdevumi 414 582 1 431 920 1 428 037 

2.2. 
izdevumi 

kapitālieguldījumiem 451 298  599 238 577 210 

 


