
 1 

 
 
 
 
 
Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra 
 
 
 
 

 
 

PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 
 
 

2006



 2 

Saturs 
Ievads ............................................................................................................................. 4 
1. Pamatinformācija ................................................................................................... 5 

1.1. Iestādes juridiskais statuss ............................................................................... 5 
1.2. Politikas jomas un darbības virzieni, par kuriem iestāde ir atbildīga.............. 5 

1.3. Aģentūras attīstības vēsture ............................................................................. 5 
1.4. Izmaiņas iestādes darbībā pārskata gada laikā ................................................ 6 

2. Iestādes darbības rezultāti ...................................................................................... 6 
2.1. Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu .............. 6 

3. Budţeta informācija ............................................. Error! Bookmark not defined. 

3.1. Valsts investīciju programma, projekti un to īstenošanas rezultāti ........Error! 

Bookmark not defined. 
3.2. sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu 

programmu ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

4. Struktūra, personāls................................................................................................ 7 
3.2.  Aģentūras darbības praktiskie rezultāti pa struktūrvienībām ......................... 9 

Radiācijas drošības dienests ................................................................................. 11 

3.3.  Pakalpojumi .................................................................................................. 19 
4. Komunikācija ar sabiedrību ................................................................................. 19 
5. Projekti un jaunās iniciatīvas ............................................................................... 19 
6. Rezultatīvo rādītāju izpilde .................................................................................. 22 

7. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana ....................................... 23 
8. Prognozes un plāni ............................................................................................... 24 

Pielikums Nr. 1 ............................................................................................................ 25 
Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras budţets un tā izlietojums. ................ 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

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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Ievads 
Tiesību aktiem atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana nemainīgi 

paliek viena no vides aizsardzības prioritātēm Latvijas Republikā, tādejādi Vides 

ministrija, kura ir atbildīga par atkritumu, tajā skaitā bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas sfēras politikas veidošanu un tās padotībā esošā Bīstamo atkritumu 

pārvaldības valsts aģentūra, kura nodarbojas ar praktisko valsts mēroga pasākumu 

ieviešanu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sfērā ir neatņemamas Latvijas vides 

aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas nozares institūcijas, kuras nodrošina 

aktuālu atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanu. 

Līdztekus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai notiek arī jauno 

tehnoloģiju ieviešanas sagatavošana, lai nodrošinātu inovāciju ienākšanu Latvijas 

ekonomikā un nodrošinātu paaudţu pārmantojamību tradicionālajās Latvijas zinātnes 

nozarēs, tādās kā radiācijas tehnoloģijas un pētījumi par radiācijas ietekmi uz 

tehnoloģiski iemantojamajiem materiāliem un bioloģiskiem objektiem.  

Šāds ar inovatīvajām tehnoloģijām saistīts projekts ir daudzfunkcionālā 

nacionālā ciklotrona centra izveide Salaspils reaktora teritorijā, kas nodrošinātu 

nepieciešamo radionuklīdu ģenerāciju farmaceitisko preparātu raţošanai diagnostikas 

daudzveidīgas veikšanai Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanai, kā arī 

nodrošinātu akadēmisko pētījumu veikšanu ar radiāciju un tās izmantošanu saistītās 

zinātnes un tautsaimniecības nozarēs. 

Jauna sfēra aģentūras darbā ir vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projektu 

ieviešana. Vēsturiski piesārņotās vietas ir izveidojušās padomju politiskās sistēmas 

laikā, kad vides aizsardzības problēmas daudzviet nebija aktuālas un neatbilstošas 

saimniekošanas rezultātā vidē tika izgāzti lieli bīstamo atkritumu daudzumi, kuri rada 

nopietnus draudus pazemes un virszemes ūdeņiem, kā arī iedzīvotāju veselībai. Šādu 

objektu sakārtošana ir viena no prioritātēm vides sakārtošanas jomā un ES 

finansējuma piesaistei vides problēmu risināšanai laika periodā līdz 2013. gadam. 

Aktuāli ir jautājumi par operatīvu tautsaimniecībā notikušo avāriju seku 

likvidāciju, kuras var potenciāli radīt apdraudējumu videi, kā arī vēsturisko bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana. Šo darbu veikšanai aģentūra ir 

izveidojusi speciālu vienību operatīvai reaģēšanai avārijas situācijās, kas sadarbojas ar 

Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienībām un citām 

kompetentām organizācijām. 

Tādejādi Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra veic daudzveidīgas 

funkcijas, lai nodrošinātu bīstamo un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un 

ieviestu inovatīvus projektus perspektīvās nozarēs. 

  

 
 

BAPA direktors        A. Abramenkovs
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1. Pamatinformācija 
 

1.1.  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”, un kas ir grozīti ar 2007. gada 9. Janvāra LR MK noteikumiem 

Nr.45 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.968 

"Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras nolikums"” 

 

1.2. Politikas jomas un darbības virzieni, par kuriem iestāde 
ir atbildīga 

Aģentūras uzdevums ir nodrošināt bīstamo atkritumu pārstrādes valsts objektu, 

sadedzināšanas iekārtu, poligonu un citu infrastruktūras valsts objektu, kā arī 

radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu drošu apsaimniekošanu. 

Aģentūrai ir šādas funkcijas: 

 savākt, iepakot, glabāt, apstrādāt, pārstrādāt un apglabāt radioaktīvos 

atkritumus; 

 transportēt radioaktīvos materiālus un slēgtos jonizējošā starojuma avotus; 

 apsaimniekot Salaspils kodolreaktora iekārtas un kodolmateriālus; 

 nodrošināt Salaspils kodolreaktora likvidēšanu un demontāţu; 

 apkopot un analizēt informāciju par komersantiem, kuri rada vai 

apsaimnieko bīstamos atkritumus, to radīto vai pārstrādāto atkritumu 

veidiem un daudzumu. 

 

1.3. Aģentūras 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 ir 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 
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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.  

2004. gadā, ņemot vērā nepieciešamību valsts mērogā nodrošināt bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu un valsts investīciju programmas 

ieviešanas rezultātā izveidoto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras 

objektu pārvaldi RAPA tiek piešķirtas papildus funkcijas un institūcija kopš 2005. 

gada 1. janvāra kļūst par Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūru. 

 

1.4. Izmaiņas iestādes darbībā pārskata gada laikā 

 

2006. gadā aģentūras darbā pēc tās pārveidošanas no Radioaktīvo atkritumu 

pārvaldības valsts aģentūras par Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūru 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 968 „Bīstamo 

atkritumu pārvaldības valsts aģentūras nolikums” normām un attiecīgi jauna darbības 

virziena ieviešanu aģentūrā, būtiskas pārmaiņas institūcija netika veiktas. 

 

2. Iestādes darbības rezultāti  
 

2.1. Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par to 
īstenošanu 

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 piecos 

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. 
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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 

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.  

5. darbības virziena sasniedzamais mērķis: sagatavot nacionālā 

daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveides projekta ieviešanai nepieciešamos 

priekšnosacījumus, sagatavot centra skiču projektu un koncesijas līguma nosacījumus. 

Mērķis tiek īstenots 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” un budţeta 

apakšprogrammas 21.13.00 „Nozares vides projekti” ietvaros. 

 

3. Struktūra, personāls 
 

Aģentūras štatu sarakstā uz 2006. gada 31. decembri bija 52 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 35 

Pamatizglītība 

Vidējā vispārīgā 

Vidējā profesionālā 

2. līmeņa augstākā 

Zinātniskais grāds 

1 

8 

5 

15 

6 

 

Sadalījums pa vecuma grupām: līdz 29 gadiem 2 personas 

     no 30-39 gadiem 5 personas 

     no 40 līdz pensijas vecumam 44 personas. 

 

Darbinieku rotācijas koeficients 2005. gadā ir 0,23. 

 

 

1. attēls. BAPA organizācijas struktūra 
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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 

Direktors 

Direktora vietnieks 

Administrācija 

Bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas 

nodaļa 

Projektu 

ieviešanas vienība 

Salaspils kodolreaktors 

 

Materiālu testēšanas laboratorija 

 

Radiācijas drošības dienests 

 

„Radons” 
 

 

Baldones radioaktīvo 

atkritumu glabātuve 

Bolderājas cehs 

 

Dubultu speciecirknis 

 

 

Grāmatvedība 

Direktora vietnieks 
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- 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. 

3.2.  Aģentūras darbības praktiskie rezultāti pa 
struktūrvienībām 

 

Salaspils kodolreaktors 

 

Salaspils kodolreaktora uzturēšana un demontāža: 

 Veikti objekta turpmākajā ekspluatācijā nepieciešamo ēku remontdarbi 

 Veikti darbi objekta fiziskās aizsardzības sistēmu uzlabošanai un uzturēšanai 

(atbilstoši LR MK 2002. gada 4. novembra noteikumu Nr. 508 ,,Jonizējošā 

starojuma avotu fiziskās aizsardzības prasības” prasībām; 

 Veikta objekta ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu pilnveidošana un 

uzturēšana; 

 Veikta objekta droši ekspluatācijai nepieciešamo sistēmu uzturēšana; 

 Veikti pasākumi siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa samazināšanai, 

tādējādi samazinot objekta ekspluatācijas izdevumus; 

 Veikta objekta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija pieslēdzot objektu 

Salaspils pilsētas centralizētajai ūdens apgādes sistēmai , tādējādi nodrošinot 

drošu objekta, tai skaitā objekta ugunsdzēsības sistēmu  apgādi ar ūdeni; 

 Turpināta  objekta teritorijā esošo objekta turpmākajā ekspluatācijā 

nevajadzīgo konstrukciju likvidācija; 

 Izstrādāts Salaspils kodolreaktora demontāţas darbu veikšanai nepieciešamā 

reaktora zāles tilta krāna rekonstrukcijas projekts; 

 Izstrādāti divu objekta turpmākajā ekspluatācijā nevajadzīgo, avārijas stāvoklī 

esošo būvju nojaukšanas projekti; 

 Veikta reaktora zālē izvietoto radioaktīvo atkritumu pagaidu glabātavās un 

reaktora piektajā eksperimentālajā kanālā esošo vidēji aktīvo radioaktīvo 

atkritumu izkraušana, pārstrāde, iepakošana un nodošana radioaktīvo 

atkritumu glabātavā ,,Radons”; 

 Tiek pildīti ilgtermiņa līgumā ar SIA ,,Rīgas austrumu slimnīca” Onkoloģijas 

centru par radioizotopu J-131 saturošu sadzīves atkritumu sabrukšanas 

glabāšanu un utilizāciju paredzētie darbi; 

 Noslēgti un izpildīti pamatojoties uz  noslēgtajiem  publisko pakalpojumu 

līgumiem par radioaktīvo atkritumu transportēšanu, pārstrādi, iepakošanu un 

nodošanu radioaktīvo atkritumu glabātavā ,,Radons”  radioaktīvie atkritumi 

pieņemti no   30 republikas  iestādēm un uzņēmumiem.   

 

 

Radioaktīvo atkritumu sagatavošana un pārstrāde 

 Piepildīti, iecementēti un nodoti ar visu nepieciešamo dokumentāciju RAG 

,,Radons” 10 gab A-172 tipa r/a atkritumu konteineri.  
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 Minētajos konteineros iepakoti 5426 kg r/a ( jonu apmaiņas sveķi, metāllūţņi 

u.tml.) ar kopējo aktivitāti 4,02E+08 Bq un  4902 gab JSA ar kopējo aktivitāti 

1,54E+11 Bq no kodolreaktora, v/a ,,BAPA” RAG ,,Radons demontētajām 

iekārtām un  Republikas uzņēmumiem. 

 Modificētajā KŢO tipa konteinerā iepakoti 612 gab. JSA no dūmu detektoriem 

ar kopējo aktivitāti 1,2E+10 Bq , kuri demontēti Republikas uzņēmumos.; 

 Iecementēšanai sagatavoti 3 gab. A-172 tipa konteineros iepakoti vidēji aktīvie 

radioaktīvie atkritumi no reaktora zālē izvietoto radioaktīvo atkritumu pagaidu 

glabātavām un reaktora piektā eksperimentālā kanāla ar kopējo aktivitāti 

8,19E+13 Bq;  

 Sabrukšanas glabāšanai no Austrumu slimnīcas saņemtas 82 gab. 200l tilpuma 

mucas ar 800 kg radioizotopu  J-131 saturošajiem r/a . Pārkravāti, dozimetriski 

pārbaudīti  atbrīvoti no valsts uzraudzības un utilizēti  680 kg  mucās iepakotie 

r/a.  

 Publiskie pakalpojumi izpildīti par summu Ls 18537,67 

 

 

Radioaktīvo atkritumu glabātuve „Radons” 

 

2006. gadā Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūrā ir pieņemti pārstrādei un 

uzglabāšanai radioaktīvie atkritumi no 2 Latvijas uzņēmumiem. Bez tam 2006. gadā 

radioaktīvie atkritumu ir radušies arī pašas aģentūras darbības rezultātā tās objektos. 

 

 Pēc radioaktīvo atkritumu apstrādes, pārstrādes un iepakošanas konteineros, un 

iecementēšanas Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras radioaktīvo atkritumu 

pārstrādes iecirknī, konteineri tiek pārvesti uz radioaktīvo atkritumu glabātavu 

„Radons”, marķēti un izvietoti pa 7. glabātavas nodalījumiem. 

 

 2006. gadā radioaktīvo atkritumu glabātavā uzglabāšanai pieņemto pārstrādāto 

radioaktīvo atkritumu un jonizējošā starojuma avotu kopējais tilpums sastāda 17,28 

m
3
 ieskaitot betonu (10 standarta A-172 tipa konteineri), bet atkritumu summārā 

aktivitāte 1,39 × 10
13

 Bq. 

 

 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras Dubultu speciecirkņa 

dezaktivācijas laikā tika pabeigta laboratorijas korpusa radioaktīvi piesārņotās daļas 

dezaktivācija un savākta piesārņotā grunts siltummezglā. Darbu izpildes rezultātā 

piepildītas 214 gab. 200 l tilpuma mucas ar radioaktīvi piesārņotiem būvgruţiem un 

smiltīm. Mucas ar radioaktīvi piesārņotajiem atkritumiem tika pārvestas īslaicīgai 

uzglabāšanai uz radioaktīvo atkritumu glabātavu „Radons”. 

RAG  „Radons” saskaņā ar normatīvu prasībām ir izpildīta radioloģiskās kontroles 

programma, būtisks vides un darba vides piesārņojums ar radioaktīvajām vielām nav 

konstatēts 
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dozas jaudas mērījumu rezultāti

RAG "Radons" kontroles zona,   4.ceturksnis

Exploranium GR-110 G Nr.2950, sertifikāts Nr.  105 /06

10b 10b

10a 10a

9b 9b

9a 7 8 8 8 9a

8b       dezaktivācijas 8 8 9 6. 8 7 8 7 8 8 7 8 7 7 8b

8a korpuss 7 8 11 tv. 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8a

7b 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 8 7 8 8 8 8 7b

7a 8 8 8 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7a

6b 6 6 6 6 6 8 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6b

6a 8 8 8 8 6a

5b 8 8 8 5b

5a 7 5a

4b 7 8 8 7. 8 4b

4a 8 7       tvertne 8 8 4a

3b 7 7 8 8 8 3b

3a 8 8 8 8 8 8 8 8 7 3a

2b 8 8 7 8 7 8 7 2b

2a 8 7 8 8 7 2a

1b 1b

1a 1a

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10a 10b 11a 11b 12a 12b 13a 13b 14a 14b 15a 15b 16a 16b 17a 17b 18a 18b 19a 19b 20a 20b

0,06            Sv/h tehnoloģiskā daļa     5m x 5m

0,07            Sv/h

0,08            Sv/h

0,09            Sv/h pārējā teritorija         10m x 10m

  

2. attēls Gamma starojuma dozas jauda RAG RADONS kontroles zonas B apakšzonā 

2006.gada IV ceturksnī 

 

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 2006. gada darba plānu.  

 Darba vides radiācijas monitoringa plāns kodolreaktorā 2006. ietvēra  sekojošus 

mērījumus un kontroli: -  

 - -, - un neitronu starojuma kontroli ar stacionāriem un pārnēsājamiem 

kontroles aparātiem un izdarīto secinājumu, ka augsta starojuma līmeņi darba 

vietās netika konstatēti; 

o radioaktīvo aerosolu kontroli darba vietās kontroles zonā un izdarīto 

secinājumu, ka ilgi dzīvojošo - aerosolu koncentrācija ≤0.04 Bq/m
3
, 

tātad ilgi dzīvojošo - aerosolu koncentrācija nepārsniedz  aerosolu 

minimāli nozīmīgās aktivitātes limitus  atbilstoši minimāli nozīmīgai gada 

dozai 1 mSv/ gadā. 

 

o darba vietu, iekārtu un instrumentu radioaktīvā sasmērējuma mērījumus 

kontroles zonā, un izdarīto secinājumu, ka 2006.gadā reaktora zālē, pēc 

atsevišķu darbu ar r/a materiāliem pabeigšanas grīdas/sienu radioaktīvās 

sasmērētības līmenis nepārsniedz 0.4 Bq/cm
2
 -aktīviem radionuklīdiem; 

α- r/a sasmērējums vispār netika konstatēts; 

o 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; 
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o personāla individuālo dozu kontroli, izmantojot RDC piedāvātos TLD 

dozimetrus un papildus individuālos dozimetrus RAD-60S kontroles zonā 

un radiācijas līmeni citu darbinieku darba vietās pārraudzības zonā. 

Secinājums – paaugstinātas un nepamatotas personāla apstarojuma 

individuālās dozas nav fiksētas.  

o RDD regulāri veica arī personāla ikgadējās veselības pārbaudes kontroli 

un var secināt, ka BAPA darbiniekiem, kuri veic darbu ar JSA, ir 

pietiekami laba veselība; 

o radioaktīvo atkritumu savākšanas, pagaidu uzglabāšanas un 

transportēšanas kontroli un kontroli, kā darbinieki ievēro radiācijas 

drošības noteikumus un instrukcijas. Instrukcijas tiek ievērotas un pildītas. 

 

o 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. Secinājums – radionuklīdu 

daudzums, kurš 2006.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. 

Kodolreaktora ventilācijas sistēma 2006.g. ilgstošā reţīmā  darbināta netika, jo 

reaktora zālē tādi darbi (ilgstoši) ar r/a materiāliem netika veikti. 

Vides radiācijas monitoringa plāns kodolreaktorā 2006. 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: 

 

 

                                                     

sargjosla   61 65 71 99 87 75 71 61 61 66 74 82 66 66 63 62 62 63 64 60 61       

     60 59 67 111 LN MC   57 51 55 71 67 55 55 61 62 61 59 60 57 55 60    

Specpunkti   60 59 69 105 ēka     73 50 52 60 57 53 57 65 60 62 60 53 53 55 54 60   

     59 59 63 85 83 81 84 72 58 55 53 57 54 60 63 55 49 47 45 45 52 53 59   

ēkas   60 54 57 66 65 76 72 73   60 63 63 69 84 69 54 48 49 46 45 55 52 57   

     61 52 53 56 56 59 63 80         74   62 54 55 58 51 47 51 48 56   

žogs   60 51 51 52 51 57 64 78    Reaktora  ēka 75   67 58 69 65   56 52 51 58   

53 53 53 62 56 55 55 52 56 65 74         72   67 60 62 Glabātuve 53 52 54 56   

51 57 54 60 51 50 50 59 56 64 84         103   72 60 59 60 61 50 48 46 54   

50 56 53 57 46 47 48 49 53 57 78 93 73 73 62 65 94 76 58 55 48 49 46 49 44 56   

49 57 56 60 55 57 52 53 55 53 59 61 61 61 49 56 62 63 57 53 49 45 46 71 46 55   

48 37 57 61 52 55 54 49 53 52 52 58 55 54 49 51 56 57 58 60 39 36 37 38 45 56   

50 54 54 61 55 46 52 45 46 46 50 53 51 52 57 49 56 83   Kriogēniekārtas   46 55   

  51 55 57 56 50 50 46 47 46 45 48 51 50 53 53 59 89   ēka 58 69 62 54 46 56   

   53 57 55 53 54 47 45 44 45 51 54 90 78 55 58 88   53 52 57 51 48 44 54   

      55 54 54 53 52 52 52 51 55 57  Pol. 113 90 89 89 89 84 77 87 84 84 79 56   

                                                      

 

3. attēls. Gamma fona  vidējās vērtības 2006. gadā kodolreaktora teritorijā, nSv/h. 
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Fona līmeņi: minimālais  44,  vidējais  54,  maksimālais  113  nSv/h 

Visi fona mērījumi izdarīti ar sertificētu scintilācijas radiometru Exploranium GR-

110.  
Katrā punktā fons nomērīts trīs reizes, 1 m attālumā no zemes un ne tuvāk par 2 m no ţoga un ēku sienām. 

  

 γ–fona mērījumi   ārpus reaktora teritorijas ar tīklu 200*200; 

 
  Gamma fona rezultāti 2006. gadā kontrolpunktos kodolreaktora 

apkārtnē, nSv/h 
 

           

punktu 
koord. 

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

  N    56 52.096' 52.342' 52.309' 52.190' 52.332' 52.269' 52.225'   51.959' 

  E    24 23.119' 23.608' 23.475' 23.916' 23.095' 23.021' 23.062'   22.889' 

 vidējais 59 53 56 53 76 63 64 69 62 46 

 

 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 (1 uztvērējs). 

Rezultāti: 

I pusgads  - lietus ūdens β- aktivitāte A<0.2 Bq/l;  

                   nokrišņu  β- aktivitāte mēnesī  Aβ<1×10
6
 Bq/km

2
mēn;   

 

II pusgads  -  lietus ūdens β- aktivitāte A<0.2 Bq/l;  

                       nokrišņu  β- aktivitāte mēnesī  A<8×10
6
 Bq/km

2
mēn; 

Secinājums: nokrišņos radioaktīvā piesārņojuma nav. 

 

 augsnes piesārņojuma kontrole reaktora teritorijā,   

kur izmērīts un noteikts, ka augsnes β- aktivitāte ir no 0.4 Bq/g līdz 0.6 Bq/g.  

 

RDD darbinieki 2006. gadā veica vēl virkni  darbu: 

o radioaktivitātes testēšanas  kvalitātes nodrošināšanas pasākumus; 

o radiometriskās aparatūras sagatavošanu ekspluatācijai un uzstādīšanu 

attiecīgās darba vietās kontroles un pārraudzības zonā; 

o kodolreaktora stacionārās dozimetriskās aparatūras regulāras pārbaudes, 

profilaksi un remontu;  

 

 nepārtrauktā reţīmā darbināja, lai datus vāktu un saglabātu,   -  

 - 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; 

 - gamma staru monitoringa sistēmu VRM-202 ar 5 gamma detektoriem, kas 

nepārtraukti mēra γ-staru līmeni reaktora zālē piecās vietās; 
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 uzsāka darbināt nepārtrauktā reţīmā Perimetra monitoringa sistēmu ar gamma 

monitoringa staciju CMS-1L10 un 6 gamma detektoriem GDI/1324, kas 

kontrolē gamma staru līmeni pa teritorijas perimetru un virs ēkas. 

 

Neparedzētas paaugstinātas radiācijas  situācijas 2006.g. nebija un radiācijas 

drošības normu un pieļaujamo radiācijas līmeņu pārkāpumu  arī 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 2000.g. Atkārtota akreditācija veikta 2003. g. un ir derīga līdz 

2008. g. (Akreditācijas apliecība Nr.LATAK-T-190-08-2000-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 kalibrēti HP Ge gamma spektrometri un šķidrās 

scintilācijas beta spektrometrs. Testēšana tiek veikta  atbilstoši LATAK akreditētām 

standarta un pašu izstrādātām metodikām: 

Laikā no 1.01. līdz 30.12.2006. g. Materiālu radioaktivitātes testēšanas 

laboratorijā izpildīti sekojoši darbi: 

1. Veikta 1476 paraugu, tajā skaitā būvmateriālu un dzeramā ūdens, testēšana un 

izsniegti testēšanas pārskati. No tiem: 

- 904 radiologu aizsarglīdzekļi; 

- 240 gamma spektrometrija, komerciālie pasūtījumi; 

- 242 gamma spektrometrija vides monitoringam   

- 155 kopējā alfa, beta aktivitāte vides monitoringam; 

-  88 ūdens paraugi (tritija koncentrācijas noteikšana). 

Pārskata periodā apkārtējās vides kontroles mērījumos (augsne, skujas. 

virszemes un gruntsūdens) Salaspils kodolreaktora un Radona teritorijās paaugstināta 

radioaktivitāte netika konstatēta.  
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4. attēls. HP germānija gamma spektrometrs 

 

 
  

5. attēls. Paraugu sagatavošana tritija koncentrācijas noteikšanai ūdenī 
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2. Atbilstoši LATAK prasībām uzturēts MRTL kvalitātes nodrošinājums. Veikti 

19 iekšējie auditi, iekārtu un instrumentu savlaicīga kalibrācija, dokumentu 

uzturēšana un aktualizācija.   

3.  Veikta dokumentu aktualizācijaa LATAK uzraudzībai 2006. g. decembrī. 

4. Pēc LATAK ekspertu gadskārtējās MRTL uzraudzības veiktas korektīvās 

darbības. 

5. Saņemts pozitīvs vērtējums par piedalīšanos RISO rīkotājā „Intercomparison 

of Laboratory  Analyses of Radionuclides in Environmental Samples” kas dod 

novērtējumu laboratorijā veiktajam kvalitātes uzturēšanas darbam. 

6. 2006.g. laboratorija piedalījās IAEA rīkotajā interkalibrācijā „World –Wide 

Open Proficiency Test IAEA-CU-2006-03”. 

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

piedalījās 5 Starptautiskajās konferencēs, tajā skaitā  EcoBalt 2006, INSINUME`2006 

un LU CFI 22. konferencēs. 

8. Laboratorijas darbinieki piedalījušies LATAK un LATLAB rīkotajos 

semināros, saņemot kvalifikācijas sertifikātus.   

 

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nodaļa 

 

Bīstamo atkritumu nodaļa 2006.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 piegādes līguma izpildes pabeigšanu un iekārtas palaišanu darbībā 

ekspluatācijas reţīmā, sadedzinot pesticīdu atkritumus un tautsaimniecībā radušos 

bīstamos atkritumus. Minēto darbu veikšanā tika iesaistīti arī privātie atkritumu 

apsaimniekotāji, pagarinot 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; 

- veikta Gardenes novietnes nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana; 

- nodrošināta kārtības un tīrības uzturēšana novietnei piekrītošajā zemes gabalā (5,7 

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; 
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- 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. 

 

Gardenes bīstamo atkritumu novietnes apsaimniekošanas izmaksas 2006.gadā 

sastādīja 111 876,00 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. 

 

 

Kņavas nelikvīdo ķimikāliju novietnes apsaimniekošanas izmaksas 2006.gadā 

sastādīja 49 890,00 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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Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa uzturēšanas izmaksas 

2006.gadā sastādīja 177537,49 Ls. 

 

Gardenes un Kņavas bīstamo atkritumu novietnēs uzkrāto nelikvīdo pesticīdu 

iznīcināšana 

2006.gadā tika turpināta un pabeigta 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 1 029 806,60 Ls. 

Šī līguma ietvaros A/S „BAO” 2006.gadā iznīcināja 831,24 t uzkrāto nederīgo 

lauksaimniecības ķimikāliju, tās galvenokārt izvedot sadedzināšanai uz Vāciju. 

 

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra Valsts investīciju programmas 

EV 03 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide”, kas tiek finansēta no 

Valsts budţeta apakšprogrammas 21.02. „Vides aizsardzības projekti”, ietvaros no 

piešķirtajiem 370 000 Ls ir apguvusi 219 569 Ls. 

 

2006. gadā tika uzsākta ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā, I kārta”, kas paredz bīstamo 

atkritumu poligona izveidi Dobeles rajona Zebrenes pagastā  praktiskā realizācija. 

Projekta ietvaros tika noslēgti četri līgumi: 

 

Līguma nosaukums Izpildītājs Līguma suma,  EUR 

Bīstamo atkritumu poligona, tā 

palīgēku un komunikāciju 

būvniecība 

Konsorcijs „BC-SC”, 

vadošais partneris SIA 

„Cēsu būvnieks” 

6 568 146,62 

Tehnoloģisko iekārtu, mehānismu 

un transporta līdzekļu iegāde 

bīstamo atkritumu poligona 

ekspluatācijai” Iepirkuma daļa 

Nr. 2, Nr. 4 

SIA „Intrac Latvija” 412 556,32 

Tehnoloģisko iekārtu, mehānismu 

un transporta līdzekļu iegāde 

bīstamo atkritumu poligona 

ekspluatācijai” Iepirkuma daļa 

Nr. 1, Nr. 3 

SIA „Volvo Truck 

Latvia” 

393 740,04 

Tehniskā palīdzība bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas 

projektam Latvijā: Būvdarbu un 

piegāţu īguma aizpildes 

uzraudzība 

SIA „Geoconsultants” 200 063,10 

 

Projekta ieviešanā minēto līgumu izpildei 2006. gadā kopā veikti avansa 

maksājumi  898 671,71 EUR vai 631 586,47 LVL apmērā. 
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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; 

- 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 2006. gadā bija 55 947 Ls. 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 
 

2006. gada tika uzturēta 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.  

Ievērojot vadlīnijas par ES Kohēzijas fonda projektu īstenošanu aktualitātes par 

ES Kohēzijas fonda finansētā projekta „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 

izveide Latvijā, I kārta”, kas paredz Dobeles rajona Zebrenes pagastā izveidot bīstamo 

atkritumu poligonu,  informācija tiek ievietota aģentūras mājas lapā, kā arī prese 

prelīţu veidā izsūtīta Latvijas galvenajiem masu saziņas līdzekļiem, (laikrakstiem, 

TV, radio, interneta portāliem). 

  

 

5. Projekti un jaunās iniciatīvas 
 

Sadarbība ar ārzemju partneriem  

Pārskata periodā sadarbībā ar ASV Enerģijas departamenta Nacionālās 

Kodoldrošības centru 2006. gadā tika uzsākti sagatavošanās darbi lietotās 

kodoldegvielas izvešanai no Salaspils kodolreaktora.  

 

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 
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atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objekti, atrisinātā pesticīdu piesārņojuma 

problēma, sagatavoti priekšnoteikumi apglabāšanas poligona izveidei. 2006.gadā šī 

investīciju projekta realizāciju kopīgi nodrošināja BAPA un veiktie pasākumi 

galvenokārt bija saistīti ar esošo infrastruktūras objektu (Gardenes un Kņavas bīstamo 

atkritumu novietņu un Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa) tālāku 

attīstīšanu, piemēram, siltumenerģijas nodošanas sistēmas izveide no Olzines 

sadedzināšanas iekārtas BOPAS „Olaines siltums”, smalcināšanas iekārtas iegāde 

Olaines sadedzināšanas iekārtas vajadzībām. Kā atsevišķu sadaļu jāuzsver 

elektroniskās bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites un kontroles sistēmas izstādes 

uzsākšanu. Šī investīciju projekta izmaksas 2006.gadā sastādīja 219 569 Ls. 

 

 

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.  

 

Avāriju situāciju gadījumos radušos BA apsaimniekošana 2006.gadā 

 
Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra sadarbībā ar Ugunsdrošības un 

glābšanas dienesta struktūrvienībām nodrošina avārijas gadījumos radušos un tādu 

atkritumu, kuru radītājs vai turētājs nav identificējams bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanu, lai novērstu vides risku šādu atkritumu novadīšanas vidē 

gadījumos. Darbību veikšanu nodrošina Latvijas Vides fonda administrācijas 

finansējums, kas  2006. gadā sastādīja 40000 Ls.  

2006. gadā tika sekojošas darbības. 

Aprīlī Jelgavas rajonā izgāzti 19 hlora baloni, savākti un utilizēti A/S 

„Olainfarm”.  

Maijā atrasti nelegāli izgāzti 10 kg Hg atkritumu Cēsīs, nogādāti pagaidu 

uzglabāšanā Gardenē, 

Mūkusalas ielā Rīgā atrasti izgāzti un savākti 100 kg daţādi BA, nogādāti 

pagaidu uzglabāšanā Gardenē, 

Ceļu satiksmes negadījumā savākti 79 kg organiskie BA un 2 kg slāpekļskābes. 
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Jūlijā atrasti nelegāli izgāzti Hg atkritumi Rīgā Dārziņos un Valmierā – kopā 5 

kg, nogādāti pagaidu uzglabāšanā Gardenē. 

Oktobrī Rīgā Zunda rajonā atrasti izgāztas un savāktas 50 mucas (2.5 t) ar 

daţādiem medikamentiem, nogādāti pagaidu uzglabāšanā Gardenē. 

 

Kopā 2006.gadā 7 avāriju situācijās savākts: 

 

 15 kg Hg atkritumu 

 19 hlora baloni 

 2,5 t medikamentu 

 2 kg slāpekļskābes 

 179 kg daţāda satura organiskie BA  

 

Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveides projekts 

 

    Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra 2006. gadā turpināja darbus 

Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidei. Šī centra izveide Salaspils 

kodolreaktora teritorijā dod iespēju tālāk attīstīt jau izveidotās zinātnes nozares, kuras 

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

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

biomedicīniskās zinātnes un materiālu zinātnēs. Ciklotronā iegūtos 

radiofarmaceitiskos preparātus varēs izmantot, lai Latvijā varētu attīstīt jaunas 

medicīniskās diagnostikas metodes kā pozitronu emisijas tomogrāfija, kas ļaus 

diagnosticēt ļaundabīgos audzējus agrīnajās slimības fāzēs un samazināt ļaundabīgo 

audzēju izraisīto mirstību. 

    2006. gadā tika izstrādāts Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra skiču 

projekts, veikta šī projekta funkcionālā analīze, kā arī izvērtēta skiču projekta 

atbilstība Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveides koncepcijā 

izvirzītajiem uzdevumiem. Centra izveides koncepcija tika apstiprināta ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2006.gada 31. augusta rīkojumu Nr.668. 

   Lai realizētu centra izveides koncepciju tika veikti finansu ekonomiskie aprēķini 

valsts-privātās partnerības formas izvēli un tika secināts, ka optimālais variants ir 

koncesijas piešķiršana centra projektēšanai, celtniecībai, aprīkošanai un 

ekspluatācijai.  

Nodrošinot koncesijas piešķiršanas nosacījumu izstrādi, ir veikta ciklotrona 

piegādātāja izvēles kritēriju izstrāde, uzsākta koncesijas piešķiršanas tehnisko, vides, 

juridisko un finansiālo nosacījumu izstrāde. 

     Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru, ir 

izveidota veiksmīga sadarbība ar ciklotronu centru Bratislavā, Slovākijā-BIONT a.s.. 

Šī sadarbība ir ļāvusi izmantot ārvalstu ekspertu pieredzi Nacionālā daudzfunkcionālā 

ciklotrona centra izveides projekta realizācijā, nodrošinot centra izveidi atbilstoši 

visām mūsdienu prasībām. 
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6. attēls. Daudzfunkcionālā nacionālā ciklotrona ēkas fasādes skice. 

 

 

6. Rezultatīvo rādītāju izpilde 
 

2006. gada apakšprogrammas 25.01.00 „Bīstamo atkritumu pārvaldības 

aģentūra” budţeta līdzekļi Radioaktīvo vielu apsaimniekošana" 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 vielu apsaimniekošana -11400 kiriji; 

 Sabrukšanas glabāšanā no Austrumu slimnīcas saņemti 2117,1 kg 

radioizotopu J
131

 saturoši radioaktīvie atkritumi. Atbrīvoti no valsts 

uzraudzības 1880 kg minēto atkritumu. 

 Iecementēti ar radioaktīviem atkritumiem un jonizējošā starojuma 

avotiem 10 konteineri (7,2 m3); 

 Savākti no republikas uzņēmumiem 5514 jonizējošā starojuma avoti ar 

kopējo aktivitāti 154 GBq un apglabāti kā radioaktīvie atkritumi ; 

 Nodrošināts vides monitorings atbilstoši valsts nozīmes starojuma 

objektu kontroles programmas prasībām; 

 Veikti 330 paraugu gamma spektrometriskie un kopējie alfa, beta 

aktivitātes mērījumi; 

 Veikti 4482 gamma fona mērījumi RAG „RADONS” kontroles un 

pārraudzības zonā, 5500 radioaktīvā sasmērējuma mērījumi Salaspils 

kodolreaktora teritorijā; 

 radioaktīvo materiālu transports; 
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 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 2006. gada sadarbības partneri bija: 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.  

 

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; 
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- 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 

 

8. Prognozes un plāni 
 

 2007. gada prioritātes; 

2007. 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 koncesijas līguma nosacījumu izstrāde un koncesionāra 

piesaiste, 

- Gardenes un Kņavas bīstamo atkritumu glabātavu administratīvās 

uzraudzības nodrošināšana, 

- publisko pakalpojumu sniegšana,  

- 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; 

- projektu realizācijas uzsākšana vēsturiski piesārņoto vietu sanācijai, kurus 

paredzēts realizēt saskaņā ar līdzfinansējuma principu. Plānots, ka ES 

līdzfinansējumu šo projektu, kuru apjoms ir vērtējams ar 40 MEUR veiks ES 

ERAF; 

- sagatavošanās lietotās kodoldegvielas izvešanai un tās izvešana; 

- radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu uzlabošana 

un sagatavošanās Salaspils kodolreaktora demontāţas pasākumiem. 

 

 Starptautiskie projekti; 

2007. gadā plānots ieviest ES “Transition facility” finansētu projektu „Capacity 

Building of State Hazardous Waste Management Agency”, kas paredzēts, lai 

paaugstinātu aģentūras spēju organizēt bīstamo atkriutmu apsainiekošanas 

infrastruktūras objektu pārvaldi, sagatavotos bīstamo atkritumu poligona 

ekspluatācijas uzsākšanai, kā arī pilnveidotu aģentūras personāla prasmes avārijas 

situācijās radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanā. 

Sadarbībā ar ASV Enerģijas departamenta Nacionālās Kodoldrošības centru 2007. 

gadā plānots turpināt sagatavošanās darbus lietotās kodoldegvielas izvešanai no 

Salaspils kodolreaktora un veikt degvielas izvešanu. 
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Pielikums Nr. 1 

 

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras 
budžets un tā izlietojums. 

Nr. 

p.k. 
Finanšu līdzekļi 

Iepriekšējā gadā, 

(Ls) 

Pārskata gadā  

(Ls) 

 

apstiprināts  

likumā 

faktiskā 

izpilde 

 

1. 

Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 2 033 105  4085874 4241720 

 

1.1. dotācijas 1977 158 3104724 3104724 

 

1.2. 
maksas pakalpojumi un  

citi pašu ieņēmumi 55 947 63000 60047 

1.3. 
ārvalstu finanšu 

palīdzība - 918150 918150 

 

2. Izdevumi (kopā) 2005 247 3511696 3313753 

2.1. 
uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 1 428 037 2207349 2207349 

2.1.1. 

Subsīdijas un dotācijas, 

tai skaitā iemaksas 

starptautiskajās 

organizācijās    

2.1.2. 
pārējie uzturēšanas 

izdevumi 1 428 037 2207349 2207349 

2.2. 
izdevumi 

kapitālieguldījumiem 577 210 1304347 1117791 

 


