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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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Ievads 
Bīstamo un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas organizēšana, kā arī 

atsevišķu uz šo materiālu, kas prasa sevišķu attieksmi to apsaimniekošanā saskaņā ar 

tiesību aktu prasībām, ir Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras kā politikas 

ieviešanas institūcijas vienas no prioritātēm. 

Līdztekus esošajām funkcijām, kas saistās ar esošo bīstamo un radioaktīvo 

atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un izveidi, aģentūra 

sadarbībā ar Vides ministriju un citām institūcijām veic projektu ieviešanu, kas ir 

vērsti vides kvalitātes uzlabošanai, kā arī jaunu tehnoloģiju ieviešanai 

tautsaimniecībā, tajā skaitā zinātnē un veselības aizsardzībā. 

Pārskata gadā ir veikti pasākumi, lai ieviestu noteikto politiku attiecībā bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidi, lai izpildītu saistības, kuras 

Latvijas Republika ir uzņēmusies iestājoties Eiropas Savienībā, kā arī attiecībā uz 

saistībām ar starptautiskām institūcijām, lai Latvija kļūtu par kodolbrīvu zonu.  

ES finansējuma piesaistei vides problēmu risināšanai laika periodā līdz 2013. 

gadam ir prioritāra sfēra aģentūras darbā un ir vērsta uz vēsturiski piesārņoto vietu 

sanācijas projektu ieviešanu. Vēsturiski piesārņotās vietas ir izveidojušās padomju 

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. Šo 

projektu sagatavošanā pārskata periodā Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra 

sadarbībā ar Vides ministriju ir veikusi ievērojamo darbu, lai 2009. gadā varētu uzsākt 

šo projektu praktisko realizāciju. 

Turpinās darbības par operatīvu tautsaimniecībā notikušo avāriju seku 

likvidāciju, kuras var potenciāli radīt apdraudējumu videi, kā arī bezsaimnieka 

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, lai novērstu avārijas un bezatbildīgas darbības ar 

atkritumiem rezultātā radušās situācijas, kas apdraud vides kvalitāti. 

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 2008. 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 demontāžu; 

 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 ierosināto 

Ministra kabineta 6. februāra rīkojumu Nr. 292 kodolreaktors tika 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 
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“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 

ierobežotu 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 

 

2008. gadā aģentūras darbā būtiskas pārmaiņas institūcijā netika veiktas. 

2. Struktūra, personāls 
 

Aģentūras štatu sarakstā uz 2008. gada 31. decembri bija 50.5 štata vietas (slodzes), 

faktiskais darbinieku skaits 47, vidēji gadā 50 strādājošie.  

 

Dzimums Darbinieku skaits Izglītība 

Sievietes 15 

Pamatizglītība 

Vidējā vispārīgā 

Vidējā profesionālā 

1. līmeņa augstākā 

2. līmeņa augstākā 

Zinātniskais grāds 

2 

4 

1 

5 

2 

1 

Vīrieši 32 

Pamatizglītība 

Vidējā vispārīgā 

Vidējā profesionālā 

1. līmeņa augstākā 

2. līmeņa augstākā 

Zinātniskais grāds 

3 

6 

4 

6 

7 

6 

1. tabula. BAPA darbinieku sadalījums pa dzimumiem un izglītības līmeņiem: 

 

Sadalījums pa vecuma grupām: līdz 29 gadiem 2 personas 

     no 30-39 gadiem 1 personas 

     no 40 līdz pensijas vecumam 16 personas 

     pensionāri 26 personas. 

 

Darbinieku rotācijas koeficients 2008. gadā ir 0,10. 
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1. att. Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras struktūrshēma 

 Valsts aģentūras “BAPA” 

direktors 

Radiācijas drošības 

dienests 

Radioaktīvo atkritumu 

glabātavas “Radons” 

apsaimniekošanas grupa  

Salaspils kodolreaktora 

apsaimniekošanas 

grupa 

Darba drošības, 

ugunsdrošības un 

kvalitātes nodrošināšanas 

grupa 

Materiālu 

radioaktivitātes  

testēšanas  laboratorija  

Administrācija 

Projektu ieviešanas 

vienība 

Bīstamo atkritumu 

nodaļa 

Radioaktīvo atkritumu 

nodaļa 

Finanšu un budžeta 

nodaļa 

Avārijas seku 

likvidēšanas grupa 

Salaspils kodolreaktora 

likvidēšanas grupa 
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3. Iestādes darbības rezultāti  
 

3.1. 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 2006.-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 budžeta 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 budžeta programmas 25.00.00 „Radiācijas drošība un bīstamo 

atkritumu apsaimniekošana” apakšprogrammas 25.01.00 “Bīstamo atkritumu pārvaldības 

aģentūra” ietvaros. 

 

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”, budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības 

fonds” budžeta apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” un budžeta 

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 

budžeta 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  

koncesijas līguma nosacījumus un citu dokumentāciju. 

Mērķis tiek īstenots 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” un budžeta 

apakšprogrammas 21.13.00 „Nozares vides projekti” ietvaros. 

 

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 „Radons” 
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- Bolderājas cehs 

- Dubultu speciecirknis. 

- nelikvīdo lauksaimniecības ķimikāliju novietne Rēzeknes rajona Kņavā; 

 

Aģentūra nodrošina sekojošu objektu apsaimniekošanu slēdzot līgumus ar 

uzņēmumiem: 

- bīstamo atkritumu novietne Dobeles rajona Gardenē; 

- bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas komplekss Olainē. 

- bīstamo atkritumu poligons „Zebrene”. 
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3.2. Aģentūras darbības praktiskie rezultāti pa struktūrvienībām 

 

3.2.1. 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 drošai ekspluatācijai nepieciešamo sistēmu uzturēšana; 

 Veikti pasākumi siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa samazināšanai, tādējādi 

samazinot objekta ekspluatācijas izdevumus; 

 Turpināta  objekta teritorijā esošo., objekta turpmākajā ekspluatācijā nevajadzīgo 

konstrukciju likvidācija; 

 Turpināta ar starpvalstu līguma par LKD izvešanu izpildi saistītu līgumu ar ārējām 

organizācijām sagatavošana un realizācija 

 Veikta dokumentācijas sagatavošana starpvalstu līguma par LKD izvešanu 

realizācijai. 

 Maija mēnesī pabeigti starpvalstu līgumā par LKD izvešanu no Salaspils 

kodolreaktora paredzētie sagatavošanās darbi un ar speciālo vilcienu  uz Krievijas 

Federāciju izvestas 20 konteineros iepakotas 78 gab. lietotās kodoldegvielas kasetes 

ar kopējo aktivitāti 174 x 10
10

 Bq (47 x 10
3
 Ci). 

 Piepildīts, iecementēts un nodoti ar visu nepieciešamo dokumentāciju RAG 

,,Radons” viens A-172 tipa r/a atkritumu konteiners. Minētajā konteinerā iepakoti r/a 

(slēgtie JSA, metāllūžņi , vadi un kabeļi, piesārņotas plastmasas detaļas u.tml.) no 

kodolreaktora, un Republikas uzņēmumiem. 

 Cementa masas sagatavošanai radioaktīvo atkritumu  iecementēšanai A-172 tipa 

radioaktīvo atkritumu konteineros izmantoti 924 kg r/a piesārņota reaktorā esošā 

ūdens ar kopējo aktivitāti 1,2x 10
9
 Bq  

 

 

Publiskie pakalpojumi 

 

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

par radioizotopu J
131

 saturošu sadzīves atkritumu sabrukšanas glabāšanu un 

utilizāciju paredzētie darbi, kā rezultātā 2008. gadā  saņemti un pēc sabrukšanas 

glabāšanas atbrīvoti no valsts uzraudzības 2087 kg radioizotopu J
131 

saturoši cietie 

radioaktīvie atkritumi par kopējo summu Ls 9792,54 

 Ar republikas  iestādēm un uzņēmumiem noslēgti un izpildīti 20  v/a ,,BAPA” 

publisko pakalpojumu  līgumi  par radioaktīvo atkritumu transportēšanu, pārstrādi, 

iepakošanu un nodošanu radioaktīvo atkritumu glabātavā ,,Radons” par kopējo 

summu Ls 21249,69, kā rezultātā iepakoti un nodoti RAG ,,Radons” 1054 gabali 

slēgtie jonizējošā starojuma avoti ar kopējo aktivitāti 1,24 x10
14 

Bq.  

 Veikti nepieciešamie sagatavošanas darbi un no LU laboratorijas telpām Rīgā, 

Kronvalda bulvārī 3. uz RAG ,,Radons” pārvests un nodots ilgstošai uzglabāšanai 

slēgtais jonizējošā starojuma avots ar aktivitāti 1,2 x 10
10

 Bq. 
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3.2.2. Radioaktīvo atkritumu glabātava „Radons” 

 

2008. gadā Radioaktīvo atkritumu glabātava  „Radons”  pieņēmusi uzglabāšanai 

iepakotus jonizējošā starojuma avotus un pārstrādātus,  iecementētus standarta konteineros  

radioaktīvos atkritumus, kas radušies 8 Latvijas uzņēmumos, tai skaitā ari pašas aģentūras 

darbības rezultātā. 

Pieņemto pārstrādāto radioaktīvo atkritumu un jonizējošā starojuma avotu kopējais 

tilpums sastāda  6,6 m
3
,  bet summārā aktivitāte 1,27 x 10

14
 Bq. 

Radioaktīvo atkritumu glabātavā „Radons” veikti darbi objekta fiziskās aizsardzības 

sistēmas uzlabošanai un uzturēšanai (atbilstoši LR MK 2002.gada 4.novembra  noteikumu 

Nr.508 „Jonizējošā starojuma  avotu fiziskās aizsardzības prasības” prasībām. 

Radioaktīvo atkritumu glabātavā „Radons” veikta 2003.gadā apstiprinātās Valsts 

nozīmes jonizējošā starojuma objektu kontroles programmas 1.1.apakšprogramma “Vides 

monitoringa programma radioaktīvo atkritumu glabātavai “Radons””. 

. Galvenie kontrolējamie parametri, saskaņā ar radioloģiskās kontroles programmu, ir 

γ – starojuma dozas jauda objekta teritorijā un telpās, darba telpu radioaktīvā sasmērētība, 

gruntsūdeņu un atklāto ūdenskrātuvju ūdens īpatnējā aktivitāte, nokrišņu, gaisa, augsnes un 

augu  radioaktīvais piesārņojums.  Sagatavoto paraugu -spektrometriskie mērījumi un 

summāras īpatnējās  β-aktivitātes  mērījumi  tika veikti Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts 

aģentūras LATAK  akreditētā Materiālu radioaktivitātes testēšanas laboratorijā.  Būtisks 

vides un darba vides piesārņojums  ar radioaktīvajām vielām nav konstatēts. 

Gruntsūdeņu radioaktīvā piesārņojuma monitoringa rezultāti. 

Mēnesis γ-radionuklīdu aktivitāte, Bq/l, (nenoteiktība, %) Īpatnējā summārā 

β-aktivitāte, 

Bq/l 

232
Th 

238
U 

137
Cs 

40
K 

Janvāris <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 MDA0,2 Bq/l 

Februāris <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,4 
MDA=0,4 Bq/l 

Marts <0,6 

(25%) 

1,2 (25%) <0,3 <4 ≤ 0,2 
MDA=0,2 Bq/l 

Aprīlis <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 
MDA=0,2 Bq/l 

Maijs <0,3 <0,3 <0,3 < 4 ≤0,2 
MDA=0,2Bq/l 

Jūnijs <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,3 MDA=0,3Bq/l 

Jūlijs <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,3 
MDA=0,3 Bq/l 

Augusts <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,3 
MDA=0,3 Bq/l 

Septembris 0,7 (20%) <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 
MDA=0,2 Bq/l 

Oktobris <0,3 2,8 (14%) <0,3 <4 ≤0,2 
MDA=0,2 Bq/l 

Novembris <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 
MDA=0,2 Bq/l 

Decembris <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 
MDA=0,2Bq/l 

 

2. tabula γ-radionuklīdu un summārā β-aktivitāte urbuma B4 ūdenī (MDLγ =0,3 Bq/l) 



 12 

 
 

 

Mēnesis γ-radionuklīdu aktivitāte, Bq/l, (nenoteiktība %) Īpatnējā 

summāra  

β-aktivitāte 

Bq/l 
232

Th 
238

U 
137

Cs 
40

K 

Janvāris 0,7 (20%) <0,3 <0,3 <4 ≤0,3  

MDA=0,3 Bq/l 

Februāris <0,3 2,5(15%) <0,3 <4 ≤0,3 
MDA=0,3 Bq/l 

Marts <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤ 0,3 
MDA=0,3 Bq/l 

Aprīlis 0,7 (20%) <0,3 <0,3 <4 ≤0,3 
MDA=0,3 Bq/l 

Maijs <0,3 <0,3 <0,3 < 4 ≤0,3 
MDA=0,3Bq/l 

Jūnijs 0,7 (20%) 1,3 (15%) <0,3 <4 ≤0,3 

MDA=0,3Bq/l 

Jūlijs <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,3 
MDA=0,3 Bq/l 

Augusts <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,3 
MDA=0,3 Bq/l 

Septembris <0,3 0,6 (20%) <0,3 <4 ≤0,3 
MDA=0,3 Bq/l 

Oktobris <0,3 6,9 (15%) <0,3 <4 ≤0,4 
MDA=0,4 Bq/l 

Novembris <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 
MDA=0,2 Bq/l 

Decembris <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,4 
MDA=0,4Bq/l 

 

3. tabula γ-radionuklīdu un summārā β-aktivitāte urbuma B3 ūdenī (MDLγ =0,3 Bq/l) 

  

 

Periods γ-radionuklīdu aktivitāte, Bq/l, (nenoteiktība %) Īpatnējā 

summāra 

-aktivitāte, 

Bq/l 

232
Th 

238
U 

137
Cs 

40
K 

1 2 3 4 5 6 

U  r  b  u  m  s   Nr.6 

1.ceturksnis <0,3 1,2 (25%) <0,3 <4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 

2.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,3 <0,4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 

3.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,3 <0,4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 

4.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,3 
(MDA=0,3Bq/l) 

1 2 3 4 5 6 

U  r  b  u  m  s   Nr.7 

1.ceturksnis <0,3 0,5 (25%) <0,3 <4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 
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2.ceturksnis <0,3 3,4 (15%) <0,3 <4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 

3.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 

4.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,6 <6 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 

U  r  b  u  m  s   Nr.8 

1.ceturksnis 0,8(25%) 2,4(25%) <0,3 <4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 

2.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 

3.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,3 
(MDA=0,3 Bq/l) 

4.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 

 

4. tabula γ-radionuklīdu un summārā β-aktivitāte urbumu Nr.6, 7, 8 ūdenī, (MDLγ =0,3 

Bq/l) 

 

 

Urbuma Nr. γ-radionuklīdu aktivitāte,  Bq/l,  (nenoteiktība %) Īpatnējā 

summāra  

-aktivitāte 

Bq/l 

232
Th 

238
U 

137
Cs 

40
K 

1 <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,5 

(MDA=0,5 Bq/l) 

2 <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 

(MDA=0,2 Bq/l) 

3 <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 

4 <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 

(MDA=0,2 Bq/l) 

5 <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 

A1 <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 

A2 <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤ 0,3 
(MDA=0,3 Bq/l) 

 

5. tabula γ-radionuklīdu un summārā β-aktivitāte urbumu Nr. 1, 2, 3, 4, 5, A1, A2 ūdenī 

(MDLγ =0,3 Bq/l) 

 

Mērījumu rezultāti liecina, ka gruntsūdeņu īpatnējā aktivitāte ir iepriekšējo gadu vidējā 

līmeņa robežās, kas atbilst šī reģiona gruntsūdeņu dabiskā fona līmenim. 
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6. tabula. Gruntsūdeņu piesārņojums ar tritiju  urbumā B4 (MDA = 5 Bq/l) 

 

Paraugu ņemšanas 

 vieta 

Tritija aktivitāte Bq/l, (nenoteiktība %) 

2008.gada  

marts 

2008.gada 

 maijs 

2008.gada 

 jūlijs 

2008.gada  

oktobris 

Urbums B3 < 5 < 5 < 5 < 5 

Urbums 6 < 5 < 5 < 5 < 5 

Urbums 7 < 5 < 5 < 5 < 5 

Urbums 8 < 5 < 5 < 5 < 5 

 

7. tabula. Gruntsūdeņu piesārņojums ar tritiju. 

 

2008. gadā tritija koncentrācija urbumos ārpus radioaktīvo atkritumu glabātavas 

teritorijas nepārsniedz dzeramajam ūdenim pieļaujamo līmeni (100 Bq/l). 
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2.attēls Novērojumu urbumu izvietojums Baldones radioaktīvo atkritumu glabātuves 

apkārtnē. 

 

Virszemes ūdeņu radioaktīvā piesārņojuma monitoringa rezultāti 

 

Saskaņā ar radioekoloģiskās kontroles programmu, vienu reizi ceturksnī tika ņemti 

virszemes ūdeņu paraugi no iepriekš noteiktām ūdenskrātuvēm – avota un grāvja. 

 

 Pirms mērīšanas visi ūdens paraugi tika filtrēti. Ūdens paraugu γ-aktivitātes un kopējās 

beta īpatnējās aktivitātes mērīšana tika veikta Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras 

Materiālu radioaktivitātes testēšanas laboratorijā ar kalibrētu gamma spektrometru, bet 

summārās beta aktivitātes noteikšana ar iekārtu OXFORD TENNELEC SOLO.  
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Paraugu 

ņemšanas 

periods 

γ - radionuklīdu aktivitāte, Bq/l, (nenoteiktība %) Īpatnējā 

summāra  

-aktivitāte, 

Bq/l 

232
Th 

238
U 

137
Cs 

40
K 

 

a  v  o  t  s 

1.ceturksnis 0,6 (25%) 2,3 (25%) <0,3 <4 ≤0,3 
(MDA=0,3 Bq/l) 

2.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l)  

1 2 3 4 5 6 

3.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,2 
(MDA=0,2 Bq/l) 

4.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,3 <4  ≤0,3 
(MDA=0,3 Bq/l) 

g  r  ā  v  i  s 

1.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,3 
(MDA=0,3 Bq/l) 

2.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,3 
(MDA=0,3 Bq/l) 

3.ceturksnis <0,3 <0,3 <0,3 <4 ≤0,3 
(MDA=0,3 Bq/l) 

4.ceturksnis 0,5 (15%) <0,3 <0,3 <4 ≤0,7 
(MDA=0,7 Bq/l) 

 

8. tabula Virszemes ūdeņu γ-radionuklīdu un summārā β-aktivitāte (MDA = 0,3 Bq/l) 

 

Virszemes ūdeņu īpatnējā aktivitāte ir iepriekšējo gadu vidējā radioaktivitātes 

līmeņa robežās. 

 

Nokrišņu radioaktīvā piesārņojuma monitoringa rezultāti 

 

Saskaņā ar apstiprināto radioekoloģiskās kontroles programmu, vienu reizi ceturksnī tika 

veikta kontroles zonas nokrišņu ūdens radioaktīvā piesārņojuma kontrole.  

 

Paraugu 

noņemšanas  

periods 

γ – nuklīdu aktivitāte, Bq/l, (nenoteiktība %) Īpatnējā 

summārā 

β-aktivitāte, 

Bq/l litri 

cet. 

232
Th 

238
U 

137
Cs 

40
K 

1.ceturksnis 26 <0,3 <0,3 <0,3 <4 <0,3 
(MDA=0,3 Bq/l) 

2.ceturksnis 30 <0,3 <0,3 <0,3 <4 <0,3 
(MDA=0,3 Bq/l) 

3.ceturksnis   34 0,6 (20%) 0,9 (20%) <0,3 <4 <0,3 
(MDA=0,3 Bq/l) 

4.ceturksnis   19 0,9(25%) 1,3(25%) <0,3 <4 <0,3 
(MDA=0,3 Bq/l) 

 

9. tabula γ – radionuklīdu un summārā β – aktivitāte nokrišņos (kontroles zona) 
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Parauga 

noņemšanas 

periods 

γ- radionuklīdu izkliede, Bq/m
2
 mēnesī Īpatnējā 

summāra   

β-aktivitāte 

Bq/m
2 
mēnesī 

232
Th 

238
U 

137
Cs 

40
K 

1.ceturksnis 8,3 8,3          8,3 111 ≤8,3  

2.ceturksnis 2,6          2,6 2,6 <34        ≤ 2,6 

3.ceturksnis          0,65  0,97          0,32 <4,3        ≤ 0,32 

4.ceturksnis          21,3        30,7        <7,01 <84 <7,0 

 

10. tabula γ – radionuklīdu un summārā  β – aktivitāte kontroles zonas nokrišņos 

pārrēķinot   uz virsmas laukumu, Bq/m2mēnesī 

 

Gaisa radioaktīvā piesārņojuma monitoringa rezultāti 

 

Vienu reizi mēnesī, radioaktīvo atkritumu glabātavas kontroles zonā, tika noteikts 

atmosfēras piesārņojuma līmenis ar radioaktīvajiem aerosoliem. 

 

 

Parauga 

ņemšanas 

periods 

γ-nuklīdu aktivitāte, Bq/m
3
, (nenoteiktība %) 

238
U 

7
Be 

137
Cs 

40
K 

Janvāris 

 
 ≤2,9 × 10

-5 

  (20%) 

1,9 × 10
-3

 
(20 %) 

  ≤0,3 × 10
-5

     ≤4 × 10
-5 

Februāris 

 
 ≤ 0,3 × 10

-5
 1,3 × 10

-3
  

(10%) 

  ≤0,3 × 10
-5

   ≤4 × 10
-5

 

Marts 

 
  1,0 × 10

-5 

   
(25%) 

1,4 × 10
-4

  
(10%) 

  ≤0,3 × 10
-5

     ≤4 × 10
-5 

   

Aprīlis 

 
  ≤0,6× 10

-5 

   

5,2 × 10
-3 

  
(10%) 

   ≤0,6 × 10
-5

  

 

  2,4 × 10
-4

  
  (10%) 

Maijs 

 
 1,3 × 10

-5
 

  (20%) 

3,5 × 10
-3

  
(10%) 

   ≤0,2× 10
-5

   ≤3 × 10
-5

 

Jūnijs 

 
 ≤  0,2 × 10

-5 

    

2,3 × 10
-3

   
(10%) 

≤0,2 × 10
-5 

    

≤3 × 10
-5

 

Jūlijs 

 
 ≤   0,2× 10

-5 

 

3,8 × 10
-3

  
(10%) 

≤0,2 × 10
-5

   9,5 × 10
-5 

Augusts 

 
 ≤0,5 × 10

-5 
1,7 × 10

-3
  

(10%) 

≤0,5 × 10
-5 

   ≤ 5 × 10
-5

  

Septembris 

 
 ≤4 × 10

-5
 1,1 × 10

-3
   

(15%) 

≤4 × 10
-5

 4 × 10
-4

   

 

Oktobris 

 
 0,2 × 10

-4
 

  (15%) 

1,9 × 10
-3

   
(10%)      

≤0,4 × 10
-5 

≤4 × 10
-5 

Novembris 

 
 ≤ 0,6 × 10

-5
         2 × 10

-3
   

(10%) 

≤0,6 × 10
-5 

   

≤2,7 × 10
-4

 
(15%) 

Decembris 

 
 ≤0,2 × 10

-5
         1,3 × 10

-4
   

(10%) 

≤0,4 × 10
-5

   ≤4 × 10
-5

  

  

11.  tabula  γ-radionuklīdu aktivitāte un summārā β-aktivitāte kontroles zonas 

gaisa paraugos 
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Mērījumu rezultātā tika konstatēts neliels gaisa piesārņojums ar dabīgajiem 

radionuklīdiem, kuri rodas saules radiācijas ietekmē vai arī no sīkām augsnes daļiņām, kuras 

tiek pārnestas ar gaisa plūsmām un satur dabīgas izcelsmes radionuklīdus. 

 

Augsnes radioaktīvā piesārņojuma monitoringa rezultāti 

 

Saskaņā ar apstiprināto radioekoloģisko mērījumu programmu augsnes radioaktīvā 

piesārņojuma noteikšana tika veikta divās vietās kontroles zonā un četrās vietās pārraudzības 

zonā divas reizes gadā. Visiem paraugiem tika noteikta īpatnējā kopējā β-aktivitāte un veikta 

γ- spektrometriskā analīze. 

 

Paraugu 

ņemšanas 

vieta 

Paraugu 

atlases 

mēnesis 

γ - radionuklīdu aktivitāte, Bq/kg, nenoteiktība % Īpatnējā 

summāra  

β-aktivitāte, 

Bq/kg 232
Th 

238
U 

137
Cs 

40
K 

pie 

7.tvertnes 
jūnijs 25,8  (15%) 37,0  (10%) ≤0,3  (12%) 433 (10%) 260  (14%)  

novembris 17,5   (5%) 20  (10%) 0,8  (31%)  595 (3,2%) 290 (15%) 

pie 

urb. Nr.B4 
jūnijs 1,7    (10%) 30,2  (10%) 8,5    (15%) 502 (10%) 500  (15%) 

novembris 18   (4,5%) 19 (4%) 2     (12%) 560 (3,2%) 950 (16%) 

pie 

urb. Nr.5 
jūnijs 18,6  (15%) 17,3  (10%) 2,1  (15%) 312 (10%) 320  (18%) 

novembris 8,7   ( 7%) 10  (4%) 18,3(3,5%) 430 (10%) 280  (16%) 

pie  

urb. Nr.6 
jūnijs 20,8 (10%) 10,1(15%) 0,74  (15%) 424 (10%) 270  (15%) 

novembris 16    (6%) 17  (4%) 7,9  (5%) 520 (3,2%) 730  (14%) 

pie 

urb. Nr.8 
jūnijs 22,4 (10%) 23,8  (10%) 4,2  (15%) 360 (10%) 460  (15%) 

novembris 17,3 (10%) 33   (10%) 13,8 (10%) 352 (10%) 290  (15%) 

pie 

kontroles 

zonas 

vārtiem 

jūnijs 14,2 (10%) 28   (10%) 16,8  (10%) 369 (10%) 580  (15%) 

 

novembris 16,6 (10%) 30,8(10%) 12,7 (10%) 372 (10%) 730 (16%) 

 

12. tabula γ – radionuklīdu un summāra β – aktivitāte augsnes paraugos, Bq/kg 

 

 

Paraugu* 

ņemšanas 

vieta 

Paraugu 

atlases  

mēnesis 

Parauga 

masa, 

kg 

γ-radionuklīdu aktivitāte, Bq/m
2 

Summārā  

-aktivitāte, 

Bq/m
2 

 232
Th 

238
U 

137
Cs 

40
K 

pie 

7.tvertnes 
jūnijs 1,365 1086 1558 126 18242 10953 

novembris 1,223 660 755 30 22459 10946 

pie 

urb. Nr.B4 
jūnijs 1,3 68 1211 333 16129 20061 

novembris 1,241 689 728   77 21449 36387 

pie 

urb. Nr.5 
jūnijs 1,350 775 720 87,5 13000 13333 

novembris 1,185 311 366 669 15727 10240 

pie 

urb. Nr.6 
jūnijs 1,386 889 432 31 18137 11550 

novembris 1,363 673 715 332 21875 30709 

pie 

urb. Nr.8 
jūnijs 1,300 898 954 168 14444 18456 

novembris 1,151 614 1172 490 12504 10302 

pie 

kontroles 

zonas 

vārtiem 

jūnijs 1,170 512 1011 606 13325 20944 

novembris 1,179 403 509 471 17939      26563 



 19 

 *mērāmā parauga noņemšanas virsmas laukums 0,0324 m
2
 

  

13.  tabula γ-radionuklīdu un summārā β-aktivitāte augsnes paraugos, pārrēķinot 

uz virsmas laukuma vienību, Bq/m2 

 

 

Rezultāti liecina, ka piesārņojuma līmenis augsnē un gruntī pēdējā gada laikā nav būtiski 

izmainījies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu rezultātiem un atrodas kontrolējamā reģiona 

vidējo rādītāju robežās. 

 

3.2.3. Radiācijas drošības dienests 

 

Laika periodā no 2008. g. janvāra līdz decembrim Salaspils kodolreaktorā 

veikta Latvijas Republikas Vides ministrijas apstiprinātā “Valsts nozīmes jonizējošā 

starojuma objektu radioloģiskās kontroles programmas”   sadaļa  „Vides monitoringa 

programma  “Reaktors”.   

Kontroles programmā ietilpst:   

 

1. Gamma fona mērīšana 

2. Pazemes ūdeņu piesārņojuma noteikšana 

3. Virszemes ūdeņu piesārņojuma kontrole 

4. Nokrišņu piesārņojuma kontrole 

5. Augsnes piesārņojuma kontrole 

Mērījumi tika veikti VA “BAPA”  LATAK akreditētā  Materiālu radioaktivitātes 

testēšanas laboratorijā (sertifikāts T-190-08-2000-A). 

 

 

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' 

             

 npk.   Gamma  fona  mērījumu rezultāti,   nanoSv/st     

1. 57 52 50 48 75 65 66 71 61 48 

2. 61 55 56 59 73 60 69 66 58 53 

3.  54 54 61 50 73 61 57 72 67 45 

4. 66 47 53 54 79 59 63 73 62 42 

5.  69 58 55 55 77 67 66 68 64 44 

 Vidējais 61 53 55 53 75 62 64 70 62 46 

st.novirze ± 6 4 4 4 3 3 5 3 3 4 

          % 10 8 7 8 3 6 7 4 5 9 

                    maks. = 75              vid. = 60               min. = 53             

                 
14. tabula. Gamma fona mērījumu pārskats par 10 punktiem reaktora apkārtnē, 2008.g.     
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3.attēls. Radiācijas fona līmenis Salaspils reaktora teritorijā( vidēje dati pa  2008.g. 

ceturkšņiem, nSv/h).
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4. attēls. Monitoringa urbumu novietojums Salaspils reaktora apkārtnē. 

 

 

kontrolakas 

grupas,  Nr. 

A, 3 m B, 5 m V, 6-9 

m 

paraugu 

ņemšanas 

datums 

MDA Bq/l 

vai 

nenoteiktība 

% . 

 Bq/l Bq/l Bq/l   

1  0,3   0,2 - 21. 01. 0,3; 0,2  

- < 0,2  17.04. 0,2 

2  0,2  0,2 - 21. 01. 0,2; 0,2 

0,5 < 0,3 - 17. 04. ±30% ; 0,3 

 

4  0,3  0,2 - 08. 02.  0.3 ; 0,2 

< 0,5 < 0,4  16.05. 0,5; 0,4 

5   0,5 18. 03. ± 40 % 

  0,1 06. 06. < 40 % 

  < 0,2 16. 09. 0,2 

  0.1 02. 12. 0,1 

  0,2 02. 12. 0,2 
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9   < 0,3 18. 03. 0,3 

  < 0,1 06. 06. 0,1 

  < 0,1 16.09. 0,1 

  0,1 02. 12.  

10   < 0,4 18. 03. 0,4 

  < 0,1 06.06. 0,1 

  < 0,1 16.09. 0,1 

  0,2 02.12.  

 

15. tabula. Gruntsūdens -aktivitātes mērījumu dati kontrolakās kodolreaktora 

pārraudzības zonā un tās  apkārtnē 2008.g. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

16. tabula. Augsnes β-aktivitāte paraugos 2008.g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. tabula. SKR kanalizāciju notekūdeņu  beta aktivitātes līmeni, Bq/l. 2008.g 

 

Nokrišņi 2008. 

Nokrišņu  uztveres laukums 324.1 cm2 

 

I pusgads 

 

II pusgads 
 

 

Savāktais lietus ūdens tilpums  5,1. litrs,  

Lietus ūdens β- aktivitāte  0,5 Bq/l;  ± 20 % 

 

Savāktais lietus ūdens tilpums  9,8 litri,  

Lietus ūdens β- aktivitāte  0,1 Bq/l; ± 40% 

 

  

18. tabula. Nokrišņu daudzums un tā aktivitāte pa pusgadiem 2008. gadā 

2008.g. mēneši Saimnieciskā  

kanalizācija 

Lietus kanalizācija 

1 0,8  20 %  0,3 

2 0,6  20   0,3 

3 0,8 ± 35% < 0,3 

4 1.1 ± 20% 1 ± 35 % 

5 < 0,4 < 0,4 

6 1,1 ± 20 % 0,3 ± 30 % 

7  0,5  ±30 % 0,3 ± 20 % 

8 - - 

9 3,2 ±10 % 0,4 ±30 % 

10 2,3 ± 20 % < 0,5 

11 13,2 ± 10 % 0,4 ± 30 % 

Parauga nr. Aktivitāte, Bq/g; ± 20% 

8490 0,5 ±20 % 

8491 0,6 ±10 % 

8492 0,6 ±20 % 

8493 0,6 ±10 % 

8494 0,5 ± 30 % 
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4.2.1. 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 demontāžai 

nepieciešamos mērījumus, kā arī izpilda ārējus pasūtījumus. Laboratorija izveidota 1999.g. 

un akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā 2000.g. 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. 

2008. gada laikā no Materiālu radioaktivitātes testēšanas laboratorijā izpildīti sekojoši 

darbi: 

Veikta 1375 paraugu testēšana un izsniegti 1709 testēšanas pārskati. Veikti 

sekojoši testēšanas darbi: 

 1032 radiologu aizsarglīdzekļi; 

 10) gamma spektrometrija komerciālie pasūtījumi; 

 142 tritija noteikšana, komerciālie pasūtījumi~ 

 179 alfa, beta aktivitātes noteikšana, komerciālie pasūtījumi; 

 5 radiometriskie mērījumi un testēšana pie pasūtītāja; 

 129 gamma spektrometrija valsts monitorings; 

 55 tritija noteikšana, valsts monitorings; 

 55 beta aktivitātes noteikšana, valsts monitorings. 

 

Valsts monitoringam testēti 239 paraugi. 

Izpildīts līgumdarbs ar Sabiedrības veselības aģentūru par 67 dzeramā ūdens 

paraugu testēšanu. 

MRTL saņemta un uzstādīta iekārta UKH-4KM radiologu radiācijas 

aizsarglīdzekļu pārbaudei. 

 

Veikta MRTL pārakreditācija un saņemta laboratorijas akreditācija līdz 2013. gadam. 

 

Trīs MRTL darbinieki piedalījās LATAK un LZA Sertifikācijas centra rīkotajos 

semināros. kā arī piedalījās EcoBalt 2008 konferencē Rīgā. Divi MRTL darbinieki piedalījās 

5th Dresden Symposium Hazards&Management. Viens darbinieks piedalījās LSC 2008 

konferencē Advances in Liquid Scintillation Spectrometry Davosā. 

Pārskata periodā apkārtējās vides kontroles mērījumos (augsne, skujas. virszemes un 

gruntsūdens) Salaspils kodolreaktora un Radona teritorijās paaugstināta radioaktivitāte netika 

konstatēta.  
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4.2.2. Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
struktūrvienību realizētie projekti  

 

Sadarbība ar ārzemju partneriem  

Pārskata periodā sadarbībā ar ASV Enerģijas departamenta Nacionālās 

Kodoldrošības centru tika turpināti sagatavošanās darbi lietotās kodoldegvielas izvešanai no 

Salaspils kodolreaktora. Tika veiktas darbības, lai sagatavotos starptautiskajos līgumos 

paredzēto  darbu veikšanai lietotās kodoldegvielas izvešanai no Salaspils kodolreaktora uz 

Krievijas Federāciju.  

 

Projekta mērķis ir lietotās kodoldegvielas izvešana no Salaspils kodolreaktora, 

tādējādi minimizējot radioaktīvo  atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. 

 

Pēc projekta ietvaros veiktajiem sagatavošanas darbiem 2008. gada 12. maijā lietotā 

kodoldegviela tika izvesta no  Salaspils kodolreaktora uz Krievijas Federāciju pārstrādei. 

Projekta kopējās izmaksas ir 6 454 883 USD. Latvijas puses finansējums 750 000 USD par 

radioaktīvo pārstrādes produktu atstāšanu Krievijas Federācijā. ASV valdības dāvinājums 5 

704 883 USD. Projekts tika realizēts kā Starptautisks sadarbības projekts, kurā iesaistījās 

Latvijas, ASV, Krievijas Federācijas , SAEA un Eiropas Savienības eksperti.    

 

 

 
5. attēls. Sadarbības partneri Salaspils kodolreaktora zālē. 
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6. attēls. Kodoldegvielas testēšanas darbi.  

 

 

7. attēls. Tukša kodoldegvielas konteinera transportēšana uz kodolreaktora zāli. 
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8. attēls. Kodoldegvielas konteinera aizzīmogošana  

 

 

9. attēls. Konteineri ar kodoldegvielu reaktora zālē.  
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10. attēls. Konteiners ar kodoldegvielu sagatavots transportēšanai.  

 

11. attēls. Radiācijas dozas mērījumi uz vagona virsmas.  
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12. attēls. ASV un Krievijas Federācijas eksperti pie vilciena.  

 

 

1. Projekts: “Latvijas Universitātes kobalta iekārtas likvidēšana ”  

 

 

Projekta mērķis ir Latvijas Universitātes kobalta iekārtas demontāža un likvidēšana , 

tādējādi minimizējot radioaktīvo  atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Projekta ietvaros 

tika veikti sagatavošanas darbi un 2008. gada 21. decembrī  tika likvidēta Latvijas 

Universitātes kobalta iekārta un  izvesta uz Radioaktīvo atkritumu glabātavu pārstrādei. 

Projekta kopējās izmaksas ir 42 000 USD. ASV valdības dāvinājums 100 % no projekta 

izmaksām. Projekta realizēšanā tika iesaistīti RDC, Iekšlietu ministrija, Latvijas 

Universitātes un Tehniskās Universitātes eksperti un darbinieki.   
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13. attēls. Sienas demontāža kobalta iekārtas telpā. 

 

14. attēls. Kobalta iekārtas izcelšana no šahtas.  
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15. attēls. Kobalta iekārtas transportēšana no telpas.  

 

 

16. attēls. Kobalta iekārtas nostiprināšana transportēšanai. 
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17. attēls. Kobalta iekārtas ievešana RAG „Radons”  7. tvertnē.  

 

18. attēls. Divu neitronu avotu ievešana RAG „Radons”  7. tvertnē. 



 32 

 

19. attēls. Kobalta iekārtas ievietošana RAG „Radons” 7. tvertnes nodalījumā.  

 

 

2. Projekts: “Latvijas Asinsdonoru centra un Radioaktīvo atkritumu 

glabātavas „Radons” 7. tvertnes drošības uzlabošana”  

 

Projekta mērķis ir Latvijas asinsdonoru centra un Radioaktīvo atkritumu glabātavas 

„Radons” 7. tvertnes drošības uzlabošana, tādējādi paaugstinot radioaktīvo  atkritumu 

apglabāšanas un uzglabāšanas drošību. Projekta kopējās izmaksas ir 170 000 USD. ASV 

valdības dāvinājums 100 % no projekta izmaksām. ASV puse piegādāja un uzstādīja 

radiācijas un fiziskās aizsardzības iekārtas Latvijas Asinsdonoru centrā un Radioaktīvo 

atkritumu glabātavas „Radons” 7. tvertnes būvē. Projekta realizēšanā tika iesaistīts 

uzņēmums „Citrus Solutions”.  

 

3. Projekts  „Maksājumu veikšana Baldones pašvaldībai par radioaktīvo 

atkritumu apglabāšanu tās teritorijā”.  

 

Projekta realizēšanas gaitā tika noslēgta vienošanās par Baldones vidusskolas sporta 

zāles izbūves turpināšanu .  

 

4. Projektus „Radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” elektroapgādes 

drošības paaugstināšana”,  

 

Projekta ietvaros notika projektēšanas darbi, lai veiktu dīzeļģeneratora pieslēgšanu 

rezerves elektroapgādes nodrošināšanai, kā arī dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana 

radioaktīvo atkritumu glabātavā „Radons”. 
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4.2.3. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nodaļa 

 

Bīstamo atkritumu nodaļa 2008.gadā nodrošināja visu galveno valsts īpašumā esošo 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apsaimniekošanu, t.i. Gardenes 

bīstamo atkritumu un Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa uzturēšanu. 

Minēto darbu veikšanā tika iesaistīti arī privātie atkritumu apsaimniekotāji, pagarinot 

iepriekš noslēgtos līgumus. 

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; 

- 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 2008.gadā sastādīja 

142 885,87 Ls. 

 

Kņavas nelikvīdo ķimikāliju novietnē tika: 

- nodrošināta novietnes apsardze un uzturēšana ar sekojoša personāla palīdzību: 

novietnes apsardzes organizators;  

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

 

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; 
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- 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 piegādes līguma izpildi. 

 

Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa uzturēšanas izmaksas 2008.gadā 

sastādīja 129 491,15 Ls. 

 

4.2.4. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nodaļas realizētie 
projekti 

 

Bīstamo atkritumu pārvaldības nodaļa 2008. gadā nodrošināja vairāku projektu 

ieviešanu: gan ES Kohēzijas fonda finansēta projekta ieviešanu, gan Latvijas Vides 

aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) finansētu projektu ieviešanu. 

 

1. ES Kohēzijas fonda projekts: “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 

izveide Latvijā, I kārta”  Projekta Nr.: CCI 2005/LV/16/C/PE/002  

 

 
 

20. attēls. Projekta lielformāta informatīvā plāksne Zebrenē. 

 

 

Projekta mērķis ir izveidot ES un Latvijas likumdošanas normām atbilstošu, videi 

drošu, valsts mēroga bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tādējādi minimizējot 

bīstamo atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. 

 



 35 

Projekta ietvaros paredzēts uzbūvēt bīstamo atkritumu poligonu Zebrenē, Dobeles 

rajonā. Poligona būvniecības, tehnoloģisko iekārtu, mehānismu un transporta līdzekļu 

piegāde, kā arī projekta būvniecības  kopējās izmaksas saskaņā ar finanšu memorandu ir 10 

227 400 EUR. Eiropas savienības līdzfinansējums projektam ir 80%. 

 

Līguma nosaukums Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Līguma izpildītājs Līguma summa, EUR 

Bīstamo atkritumu poligona, 

tā palīgēku un komunikāciju 

būvniecība. Līgums Nr. 

2005/LV/16/C/PE/002-1 

18.07.2006. SIA “CB” 8 205 530.25  

Tehniskā palīdzība bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas 

projektam Latvijā: būvdarbu 

un piegāžu līgumu izpildes 

uzraudzība. Līgums Nr. 

2005/LV/16/C/PE/002-2 

18.07.2006. SIA 

“Geoconsultants” 

227 961.37 

Tehnoloģisko iekārtu, 

mehānismu un transporta 

līdzekļu piegāde bīstamo 

atkritumu poligona 

ekspluatācijai. Līgums Nr. 

2005/LV/16/C/PE/002-3(1) 

03.11.2006. SIA “Volvo Truck 

Latvia” 

393 633.84 

Tehnoloģisko iekārtu, 

mehānismu un transporta 

līdzekļu piegāde bīstamo 

atkritumu poligona 

ekspluatācijai. Līgums Nr. 

2005/LV/16/C/PE/002-3(2) 

20.11.2006. SIA “Intrac 

Latvija” 

412 556.32 

Laboratorijas aprīkojuma un 

rezerves daļu piegāde 

bīstamo atkritumu poligona 

ekspluatācijai. Līgums Nr. 

2005/LV/16/C/PE/002-4 

23.11.2007. SIA “Skutes” 271 215.92 

 

19. tabula. Projekta „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā, I 

kārta” ietvaros noslēgtie līgumi. 

 

 

Rādītāji* Izmantotās 

vienības 

Vienību 

skaits 

Bīstamo atkritumu poligons skaits 1 

Ēkas skaits 3 

Pievedceļš km 5,47 

Infiltrāta attīrīšanas iekārtas skaits 1 

Poligona apsaimniekošanas transports skaits 8 

 

20.  tabula. Projekta Galvenie uzraudzības rādītāji 

 

* Visi galvenie uzraudzības rādītāji ir sasniegti. 
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21. attēls. Skats uz administrācijas ēku un atkritumu pārfasēšanas ēku bīstamo atkritumu 

poligonā „Zebrene” 

 

 
 

22. attēls. Garāžas – darbnīcas ēkā bīstamo atkritumu poligonā „Zebrene” 
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23. attēls. Uzbraucamais ceļš uz atkritumu krātuvi. 

 

 

 

 
24. attēls. Kravas automašīna Volvo atkritumu poligonam „Zebrene” 
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25. attēls. Buldozers Case atkritumu poligonam „Zebrene” 

 

 
 

26. attēls. Traktors Case atkritumu poligonam „Zebrene” 
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Poligona būvniecība ir pabeigta, visas piegādes veiktas. Poligons pieņemts 

ekspluatācijā 2008. gada 17. decembrī. 

 

2008. gada 1. decembrī Jelgavas Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar Bīstamo 

atkritumu pārvaldības valsts aģentūras iesniegto A kategorijas piesārņojošās darbības 

atļaujas pieteikumu ir izsniegusi A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju bīstamo 

atkritumu poligonam „Zebrene”  Nr. JET – 7- 0016A. 

 

Bīstamo atkritumu pārvaldības nodaļa 2008. gadā ir ieviesusi virkni Latvijas Vides 

fonda administrācijas finansētu projektu: 

 

1. Gardenes bīstamo atkritumu novietnē uzkrāto bezsaimnieka bīstamo atkritumu 

iznīcināšana 
 

2008.gadā tika turpināta Gardenes bīstamo atkritumu novietnēs uzkrāto  ķimikāliju, 

avāriju rezultātā radušos un savākto bezsaimnieka atkritumu iznīcināšana. Tas tika veikts, 

Bīstamo atkritumu nodaļai realizējot Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas 

finansētu projektu „Gardenes bīstamo atkritumu novietnē uzkrāto bezsaimnieka bīstamo 

atkritumu iznīcināšana”. Šī līguma ietvaros A/S „BAO” 2008. gadā iznīcināja 42,83 t 

uzkrāto bezsaimnieka bīstamo atkritumu, tos galvenokārt izvedot sadedzināšanai uz Vāciju. 

Pašlaik Gardenes novietnē tiek uzglabātas 230 t bezsaimnieka un avārijas situācijās 

savākto atkritumu, kuru iznīcināšana tiks organizēta tikko būs pieejams finansējums šo 

darbību veikšanai. 

 

Piešķirtais finansējums: 61 650,00  Ls 

Izlietots: 61 650,00  Ls 

 

2. Projekta ieviešanas vienības uzturēšana Kohēzijas fonda finansētā projekta – 

Bīstamo atkritumu poligona būvniecība Dobeles rajona Zebrenes pagastā un ERAF 

finansēto vēsturiski  piesārņoto vietu sanācijas projektu ieviešanas nodrošināšanai 

2008. gadā 

 

Piešķirtais finansējums: 45 000.00 Ls 

Izlietots: 44 113.00 Ls 

 

Nodrošināti visi 2008.gadā plānotie pasākumi saistībā ar bīstamo atkritumu poligona 

izveides veikšanu Dobeles rajona Zebrenes pagastā (projekta vadības nodrošināšana, dalība 

iepirkumu komisijās, piedāvājumu izvērtēšanā, līgumu slēgšanā, izpildīto darbu novērtēšanā, 

grāmatvedības uzskaties nodrošināšana, u.t.t.). 

 Nodrošināta bīstamo atkritumu poligona tā palīgēku un komunikāciju būvniecības 

līguma izpilde, kā arī poligona darbībai nepieciešamo transporta līdzekļu un aprīkojuma 

piegādes līgumu izpildes uzraudzība.  

Sagatavota A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pieteikums uz kura pamata 

2008. gada 1. decembrī tika izsniegta A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja bīstamo 

atkritumu poligonam „Zebrene”.  

Valsts komisija ir pieņēmusi bīstamo atkritumu poligonu „Zebrene” ekspluatācijā 

2008. gada 17. decembrī. 

 

Projekta ietvaros tika veikta arī sekojošu vēsturiski piesārņoto vietu: Inčukalna 

sērskābā gudrona dīķu, Olaines šķidro toksisko atkritumu izgāztuves un Jelgavas šķidro 

bīstamo atkritumu izgāztuves „Kosmoss” sanācijas projekta sagatavošanas darbu uzraudzība. 
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3. EV 03/ Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide 

 

Piešķirtais finansējums: 92 923.00Ls 

Izlietots: 92 923.00Ls 

 

Veikta BA apsaimniekošanas infrastruktūras uzlabošana iegādājoties teleskopisko 

iekrāvēju bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un loģistikas nodrošināšanai. 

 

4. Bīstamo atkritumu poligona Dobeles rajona Zebrenes pagastā apgāde ar 

pamatlīdzekļiem, poligona darbības nodrošināšanai 
 

Piešķirtais finansējums: 15000 Ls 

Izlietots: 15000 Ls 

 

Projekta realizācijas rezultātā tika iepirkts aprīkojums bīstamo atkritumu poligona 

„Zebrene” darbības vadības nodrošināšanai, jo, ņemot vērā ES Kohēzijas fonda finansēšanas 

nosacījumus, šāds aprīkojuma izmaksas nav pieskaitāmas attiecināmajām izmaksām.  

 

5. Bīstamo atkritumu avārijas seku likvidācija. 

 

Piešķirtais finansējums: 15000 Ls 

Izlietots: 15000 Ls 

 

Tika veikti 19 izbraukumi uz dažādām bīstamo atkritumu izraisīto avāriju vietām un 

veikta bīstamo atkritumu savākšana un transportēšana uz utilizācijas vietu.  

Kopā savākts ~   15 kg dzīvsudraba, ~ 50 kg ar dzīvsudrabu piesārņota augsne, 1752 kg 

ar naftas produktiem piesārņota augsne, 1740 kg nezināmas krāsvielas, 350 kg nezināmas 

ķīmiskas vielas, 1630 kg medikamenti, 80 kg sērskābes. 

 

6. Liepājas Karostā – bijušās PSRS karabāzes teritorijā atrasto sulfuril hlorīda 

atkritumu iznīcināšana 

 

Piešķirtais finansējums: 74 048.85 Ls 

Izlietots: 74 048.85 Ls 

 

Projekta realizācijas rezultātā tika videi draudzīgā veidā neitralizēts sulfurilhlorīds, kas 

tika atrasts pamestā PSRS karabāzes teritorijā Liepājas pilsētā. Kopumā tika neitralizēts 76 t 

sulfurilhlorīda, kas ir gaistoša kodīga viela, ko kara  flote izmanto dūmu aizsega radīšanai uz 

jūras.  

 

7. Starptautiskā sadarbība 

 

2008. gadā ir realizēts ES Pārejas programmas līdzfinansēts Twinning light projekts 

„Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšana”  

Nr.LV2006/IB/EN/01 TL. Projektu finansēja ES Pārejas programma (Transition facility) 90 

% apmērā un Latvijas Republikas budžets 10%.  Kopējā projekta līguma summa- 219 948,00 

EUR. Līguma partneris – Grieķijas Vides aizsardzības un sociālās solidaritātes ministrija 

sadarbībā ar Atēnu tehnisko universitāti. 

4.2.5. Citas aģentūras darbības 

 

Projekts „Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra tehniskā projekta 
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izstrādes uzraudzība un projekta atbilstības izvērtēšana”  

 

Projekta ieviešanas gaitā tika veikti sekojoši darbi:  

1. Izstrādāts, saskaņots un iesniegts Ministru kabinetā apstiprināšanai rīkojuma projekts 

“Par Koncesijas piešķiršanas nosacījumiem par tiesībām sniegt Nacionālā 

daudzfunkcionālā ciklotrona centra pakalpojumus, izmantojot koncesijā nodotos 

resursus, izveidojot ciklotrona centru un nodrošinot tā darbību”; 

2. Atbilstoši koriģētajam LVAF projektam 1-08/316-2007 veikti sekojoši darbi: 

 Veikta nekustāmā īpašuma Salaspilī, Miera ielā 31, uzmērīšana, dokumentācijas 

sagatavošana un ierakstīšana zemesgrāmatā uz LR Vides ministrijas vārda; 

 Sagatavota  Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra koncesionāra izvēles 

procedūras dokumentācija, atbilstoši MK iesniegtajam rīkojuma projektam; 

 Sagatavots Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra koncesijas līguma projekts, 

atbilstoši MK iesniegtajam rīkojuma projektam. 

   

 
Darbības tika veiktas LVAFA finansētā projekta  „Nacionālā daudzfunkcionālā 

ciklotrona centra tehniskā projekta izstrādes uzraudzība un projekta atbilstības izvērtēšana” 

ietvaros.  

Piešķirtā summa: 35 000 Ls 

Izlietotā summa: 35 000 Ls 

 
Dalība projektu sagatavošanā 

 
Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra sadarbībā ar Vides ministrijas 

struktūrvienībām un padotajām institūcijām ir piedalījusies trīs ERAF līdzfinansētu projektu 

sagatavošanā, kuru ieviešanu ir paredzēts uzsākt 2009. gadā: 

1. Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi; 

2. Olaines bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas darbi; 

3. Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves “Kosmoss” sanācijas darbi. 

 
Sadarbībā ar Vides un Finanšu ministriju Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

ietvaros: 

1. Sagatavots un apstiprināts projekta pieteikums „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija-

Sarkandaugavas teritorijā” prioritātes „Vide un infrastruktūra” apakšprioritātes 

„Pamata infrastruktūras rehabilitācija un modernizācija”. Attiecināmais projektu 

veids- vēsturiski piesārņotu vietu sanācija. Plānotais projekta ilgums-60 mēneši, 

izmaksas-15,3 miljoni Šveices franku, no kuriem 13 miljoni ir Šveices finansējums. 

2. Sagatavots un apstiprināts Projektu sagatavošanas fonda projekts „Sagatavošanas 

pasākumi projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija  Sarkandaugavas teritorijā” 

ieviešanai” 117 000 Šveices franku apmērā, kas jārealizē 2009. gadā. 
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2. 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 2008. gadā bija 117 195 Ls. 

 

3. Komunikācija ar sabiedrību 
 

2008. gada tika izveidota un uzturēta interneta mājas lapa, kura pastāvīgi tiek 

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

radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas jomās. Dažāda 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 prelīžu veidā izsūtīta 

Latvijas galvenajiem masu saziņas līdzekļiem, (laikrakstiem, TV, radio, interneta portāliem). 

 

4. Rezultatīvo rādītāju izpilde 
 

2008. gada apakšprogrammas 25.01.00 „Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra” 

budžeta līdzekļi ir ir apgūti 99,5 % apmērā. Pašu ieņēmumu plāns tika izpildīts par  114 % 

Aģentūra aktīvi iesaistījās pakalpojumu sniegšanā dažādām juridiskām personām.  

Pārskata gada galvenās prioritātes: 

 nodrošināta četru bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu 

apsaimniekošana; 

 vidējais aizpildītais amatu vietu skaits – 50; 

 radioaktīvo vielu apsaimniekošana -11268 kiriji; 

 Veikta spectērpu dezaktivācija  - 2156 kg; 

 Radioaktīvo vielu pārstrāde un apglabāšana – 5,04 m
3
 

 Izstrādāts pārskats par valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu kontroles 

programmas izpildi; 

 Ieviesti starptautiski projekti – 3. 
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Piešķirto budžeta līdzekļu apjomu un budžeta izpildi pārskata gadam skatīt pielikumā 

Nr. 1. 

 

 

5. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana 
 

Kvalifikācijas atestācijas kursos, atkārtoti apmācīti V/A BAPA bīstamo iekārtu 

apkalpojošie speciālisti:  

kravu stropētāji- 4 darbinieki;  

celtņu operatori- 4 darbinieki; 

apkures iekārtu operatori (zemspiedienu) - 1 darbinieks; 

elektrodrošība 2 darbinieki. 

 

6. Prognozes un plāni 
 

2009. gadā tiek paredzētas sekojošas darbības, kas galvenokārt saistītas ar iesākto 

projektu un darbību virzīšanu un attīstību:  

- bīstamo atkritumu poligona „Zebrene” nodošana apsaimniekošanā kvalificētam 

uzņēmumam noslēdzot koncesijas līgumu, 

- Salaspils ciklotrona koncesijas līguma nosacījumu izstrāde un koncesionāra 

piesaiste, 

- Gardenes bīstamo atkritumu glabātavu administratīvās uzraudzības nodrošināšana, 

- Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa administratīvās uzraudzības 

nodrošināšana; 

- Kņavas nelikvīdo ķimikāliju novietnes apsaimniekošana;  

- publisko pakalpojumu sniegšana,  

- datorizētas bīstamo atkritumu kustības uzskaites un monitoringa reālā laika režīmā 

sistēmas darbības turpināšana; 

- 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; 

- radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu uzlabošana un 

sagatavošanās Salaspils kodolreaktora demontāžas pasākumiem. 
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Pielikums Nr. 1 

 
 

Nr. 

p.k. 
Finanšu līdzekļi 

Iepriekšējā gadā, 

(Ls) 

Pārskata gadā  

(Ls) 

 

apstiprināts  

likumā 

faktiskā 

izpilde 

 

1. 

Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 4 823 059 3 703 447 3 710 031 

 

1.1. dotācijas 3 044 434 1 979 922 1 979 922 

 

1.2. 
maksas pakalpojumi un  

citi pašu ieņēmumi 95 297 102 000 117 195 

1.3. 
ārvalstu finanšu 

palīdzība 1 683 328 1 268 275 1 259 664 

1.4. 
valsts pamatbudžeta 

transferti  0 353250 353250 

 

2. Izdevumi (kopā) 5 491 982 3 765 646 3 639 380 

2.1. 
uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 1 336 628 1 524 328 1 484 070 

2.1.1. 

Subsīdijas un dotācijas, 

tai skaitā iemaksas 

starptautiskajās 

organizācijās  353 250 333 750 

2.1.2. 
pārējie uzturēšanas 

izdevumi 1 336 628 1 171078 1 150 320 

2.2. 
izdevumi 

kapitālieguldījumiem 4 155 354 2 241 318 2 155 310 

 

21. tabula. Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras budžets un tā izlietojums 

2008. gadā 

 


