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LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 
 
2009.gada 28.maijā 
Rīgā 

Rīkojums Nr.339
(prot. Nr.32 69.§)

 
 

Par Radiācijas drošības centra reorganizāciju 
 

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu 
reorganizēt Vides ministrijas pārraudzībā esošo tiešās pārvaldes iestādi - 
Radiācijas drošības centru (turpmāk - centrs) - un ar 2009.gada 1.jūliju nodot tā 
funkcijas Valsts vides dienestam un valsts aģentūrai "Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas aģentūra". 
 
2. Noteikt, ka pēc centra reorganizācijas: 
 
2.1. Valsts vides dienests pārņem likumā "Par radiācijas drošību un 
kodoldrošību" un tam pakārtotajos tiesību aktos noteiktās funkcijas, izņemot šā 
rīkojuma 2.2.apakšpunktā minētās funkcijas un darbības; 
2.2. valsts aģentūra "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" 
pārņem funkcijas, kas saistītas ar vides radioaktīvā piesārņojuma monitoringu, 
un darbības, kas saistītas ar individuālo dozimetrisko mērījumu veikšanu. 
 
3. Noteikt, ka centra tiesību, saistību un mantas pārņēmējs: 
 
3.1. attiecībā uz šā rīkojuma 2.1.apakšpunktā minētajām funkcijām ir Valsts 
vides dienests; 
3.2. attiecībā uz šā rīkojuma 2.2.apakšpunktā minētajām funkcijām un darbībām 
ir valsts aģentūra "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra". 
 
4. Vides ministram izveidot centra reorganizācijas komisiju. Reorganizācijas 
komisijai līdz 2009.gada 30.jūnijam: 
 
4.1. veikt centra materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, sastādot slēguma 
bilanci, noteikt mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī nodrošināt finanšu 
līdzekļu, mantas un saistību, arhīva un lietvedības nodošanu Valsts vides 
dienestam un valsts aģentūrai "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūra"; 
4.2. noteikt centra tiesību, saistību un mantas sadalījumu atbilstoši šā rīkojuma 
3.punktam. 
 
5. Centra arhīvu un lietvedību likumā "Par arhīviem" noteiktajā kārtībā nodot 
Valsts vides dienestam un valsts aģentūrai "Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas aģentūra". 



 
 

 
6. Ar reorganizāciju saistītos izdevumus segt no likumā "Par valsts budžetu 
2009.gadam" Vides ministrijas budžeta apakšprogrammai 25.02.00 "Radiācijas 
drošības centrs" paredzētajiem līdzekļiem. 
 
7. Vides ministrijai izstrādāt un vides ministram līdz 2009.gada 15.jūnijam 
iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektus par grozījumiem 
šādos Ministru kabineta noteikumos: 
 
7.1. Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.454 "Darbinieku 
apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība"; 
7.2. Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.244 "Vides 
ministrijas nolikums"; 
7.3. Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 "Valsts vides 
dienesta nolikums"; 
7.4. Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.123 "Radiācijas 
drošības centra nolikums". 

 
 
 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un  
sabiedrības integrācijas lietu ministrs    V.Dombrovskis 
 
 
Vides ministrs       R.Vējonis 

 


