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Jonizējošā starojuma avota drošības datu lapas aizpildīšanas un nosūtīšanas 
kārtība 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 
"Par radiācijas drošību un 

kodoldrošību" 24.panta 
pirmo daļu 

  
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aizpildāma un nosūtāma jonizējošā starojuma 
avota drošības datu lapa (turpmāk – drošības datu lapa), un drošības datu lapas 
paraugu (pielikums). 
  
2. Noteikumu ievērošanu kontrolē Radiācijas drošības centrs, kā arī atbilstoši savai 
kompetencei Valsts darba inspekcija un muitas iestādes. 
  
3. Drošības datu lapu divos eksemplāros aizpilda ražotājs, importētājs vai cita 
persona, kas piegādā jonizējošā starojuma avotu (turpmāk – piegādātājs). 
  
4. Drošības datu lapu aizpilda valsts valodā, ja jonizējošā starojuma avotu ir paredzēts 
lietot Latvijas Republikas teritorijā. Piegādātājs nodrošina no ārvalstīm ievedamā 
jonizējošā starojuma avota drošības datu lapas tulkojumu valsts valodā. 
  
5. Drošības datu lapā lieto starptautiski pieņemtos jonizējošā starojuma avotu 
simbolus, apzīmējumus un mērvienības. 
  
6. Piegādātājs drīkst šo noteikumu pielikumā doto drošības datu lapas paraugu 
pārveidot atbilstoši konkrētam jonizējošā starojuma avotam. 
  
7. Piegādātājs nosūta vienu drošības datu lapas eksemplāru kopā ar kravu, otru 
drošības datu lapas eksemplāru – pa pastu operatoram, kā arī reģistrē katru operatoru, 
kuram nosūtīta drošības datu lapa, norādot tā nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un 
atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un amatu. 
  
8. Ja ir atklātas drošības datu lapā nenorādītas jonizējošā starojuma avota bīstamās 
īpašības, piegādātājs sagatavo jaunu drošības datu lapu, uz kuras ir atzīme "labojums". 
Jauno drošības datu lapu piegādātājs nekavējoties nosūta pa pastu visiem operatoriem, 
kuri ir šī jonizējošā starojuma avota saņēmēji. 
  



9. Operatora rīcībā ir drošības datu lapa par katru jonizējošā starojuma avotu. 
Drošības datu lapā minēto informāciju operators dara zināmu darbiniekiem. Drošības 
datu lapu glabā viegli pieejamā vietā. 
  
10. Ja objektā tiek veiktas darbības ar radioaktīvajām vielām, kuru kopējā 
radioaktivitāte vairāk nekā vienu miljonu reižu pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos 
limitus, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja, operators drošības 
datu lapas kopiju nosūta vietējai pašvaldībai. 
  
11. Ja jonizējošā starojuma avotu nodod citam operatoram, kopā ar jonizējošā 
starojuma avotu nodod arī drošības datu lapu. 
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