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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

 
 
Par rīkojuma projektu “Grozījumi 
Vides politikas pamatnostādnēs 
2014.–2020. gadam” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
VSS-1172 Par rīkojuma projektu “Grozījumi Vides politikas pamatnostādnēs 
2014.–2020. gadam”, jo ir šāds iebildums: 
5. pielikuma Vides politikas pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam “Radioaktīvo 
atkritumu pārvaldības programmas” 4.1.2. punkta “Radioaktīvo atkritumu droša 
apsaimniekošana ilgtermiņā” 2. rindkopas tekstam “Savukārt tos vidējas 
radioaktivitātes atkritumus, kurus nevar apglabāt glabātavā “Radons”, ir 
iespējams ilgtermiņā glabāt glabātavā “Radons”. Plānots, ka šos atkritumus 
varētu glabāt 50 gadus. Lai arī šāda veida atkritumu apjoms, kuri pašreiz tiek 
glabāti glabātavā “Radons”, nav liels, arī tiem ir jāmeklē risinājums 
apglabāšanai. Ievērojot, ka arī citās valstīs ir šāda veida radioaktīvie atkritumi un 
apglabāšanas problēmas, tad iespējams sadarbībā ar šīm valstīm izvēlēties 
reģionālo risinājumu – valstīm sadarbojoties, kādā no valstīm veidot glabātavu, 
kurā iespējams šos atkritumus apglabāt, un tajā apglabāt projektā iesaistījušos 
valstu atkritumus. Tāpat arī iespējams meklēt valsti, kura būtu gatava uzņemt 
atkritumus, par atbilstošu finansējumu”, jo punktā: 

a. nav skaidri norādīts vidējais radioaktīvo atkritumu daudzums, kuri ir 
un būs ilgstoši jāglabā glabātavā “Radons”;  

b. trūkst skaidra risinājuma rīcībai ar šiem atkritumiem (ne vēlāk kā 
pēc 50 gadiem), kad beigsies to glabāšanas termiņš;  

c. ieteiktie iespējamie risinājumi ar iespējamo sadarbību ar citām 
valstīm ir pretrunā ar punkta 4.2. “Plāni un tehniskie risinājumi 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai no atkritumu rašanās līdz 
to apglabāšanai, pasākumu izmaksu novērtējums” sadaļas 
“Paredzētie pasākumi glabātavā “Radons”” 3) punktu, kurā ir 
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norāde uz ilga laika glabātavas būvniecību, kura jāizveido, lai 
nodrošinātu ilgstoši glabājamo radioaktīvo atkritumu glabāšanu līdz 
ģeoloģiskās glabātavas izveidei. 
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