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Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
1. 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”.
2. 21.04.1998. „Ķīmisko vielu likums”.
3. 15.12.2005. „Dabas resursu nodokļa likums”.
4. 28.10.2010. „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.
5. 15.11.2006. „Vides aizsardzības likums”.
6. 09.01.2002. „Iepakojuma likums”.
7. 05.02.1997. „Aizsargjoslu likums”.
8. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai”.
9. MK 20.08.2002. noteikumi Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem”.
10. MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
11. MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
12. MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.
13. MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
14. MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”.
15. MK 23.10.2001. noteikumi Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem”.
16. MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
17. MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām”.
18. MK 22.04.2003. noteikumi Nr.200 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi”.
19. MK 19.10.2010. noteikumi Nr.983 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma
reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu
sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai
tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju
piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā”.
20. MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.
21. MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”.
22. MK 29.06.2010. noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datu bāzi”.
23. 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32. panta pirmajai daļai B kategorijas atļauja
Nr.RI12IB0056 izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku. Saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” V nodaļas 32. panta 32 daļu atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem
gadiem. Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā
vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri
nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.
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3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas




Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
Rīgas domei (elektroniski).
Veselības inspekcijai (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Līdz šim VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” piesārņojošo darbību reglamentēja
B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RIT-R-B-0563, kura izsniegta 08.03.2007
(termiņš pagarināts līdz 06.05.2012.).

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 05.01.2012. iesniedza Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk - VVD Lielrīgas RVP) iesniegumu
ar lūgumu izsniegt jaunu B kategorijas atļauju, jo 08.03.2007. izsniegtajai B kategorijas
atļaujai Nr.RIT-R-B-0571 darbības termiņš beidzas 07.03.2012. (termiņš pagarināts līdz
06.05.2012.).
Pieteiktās darbības izvērtēšanā ņemti vērā šādi informācijas avoti:
 VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 05.01.2012. Iesniegums atļaujas
saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai;
 VVD Lielrīgas RVP rīcībā esošā informācija par uzņēmuma darbību iepriekšējā laika
periodā;
 VVD Lielrīgas RVP 01.12.2011. Pārbaudes akts Nr.245-119/2011;
 VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzēs pieejamā
informācija par VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” iesniegtajiem valsts
statistikas pārskatiem.
VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk – BKUS), sniedz sekundārā
un terciārā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus ambulatori, dienas stacionārā un
stacionārā.
Novietne Torņakalnā ir lielākā no BKUS novietnēm un tajā tiek sniegta neatliekama
un plānveida palīdzība pacientiem tādās specialitātēs un apakšspecialitātēs kā bērnu
ķirurģija, otorinolaringoloģija, bērnu neiroloģija un neiroķirurģija, bērnu kardioloģija un
kardioķirurģija, bērnu onkohematoloģija, bērnu pulmonoloģija un alergoloģija, bērnu
reimatoloģija, bērnu endokrinoloģija un gastroeneteroloģija, u.c. gan stacionārā, gan
dienas stacionārā, gan ambulatoriski.
Kopējais stacionāra gultu skaits ir 670, vidējais ārstēšanas ilgums 5,7 dienas.
Strādājošo skaits Torņakalna novietnē ir 1386 darbinieki.
BKUS gadā stacionārā ārstējas vairāk kā 30 000 pacientu, ambulatori BKUS
speciālisti gadā konsultē vairāk kā 130 000 pacientus, savukārt 180 000 pacientiem
ambulatori tiek veikti dažādi izmeklējumi.
Bērnu patoloģijas birojs un tā sastāvā esošā histoloģijas laboratorija veic operāciju un
biopsiju materiāla histoloģisko izmeklēšanu, kā arī mirušo bērnu autopsijas un audu
histoloģisko izmeklēšanu. Kopējais izmeklējumu skaits 2011.gadā – 20576.
Uzņēmuma katlumājā uzstādīti:
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- markas „Danstoker TVB-7” katls ar siltuma jaudu 3,0 MW. Ievadītā siltuma jauda –
3,33 MW. Lietderības koeficients – 0,9.
- markas „Danstoker TVB-9” katls ar siltuma jaudu 1,5 MW. Ievadītā siltuma jauda –
1,67 MW. Lietderības koeficients – 0,9.
- 2009.g. uzstādīts markas „Vitoplex 200 SX 2” katls ar siltuma jaudu 1,6 MW. Ievadītā
siltuma jauda – 1,77 MW. Lietderības koeficients – 0,9. Kopēja maksimālā siltuma jauda 6,1 MW.
Slimnīcas teritorijā atrodas veļas mazgātava, kurā tiek mazgātas aptuveni 40 tonnas
veļas gadā. Izmanto aptuveni 1 tonnu mazgājamo līdzekļu (pulvera) gadā.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Uzņēmuma teritorija atrodas Rīgā, Pārdaugavā, Zemgales priekšpilsētā mazstāvu
apbūves zonā starp Olīvu, Indriķa, Robežu ielām un Vienības gatvi, uz dienvidrietumiem
no Rīgas vēsturiskā centra. Aiz Indriķa ielas atrodas dzelzceļš Rīga-Jelgava.
Slimnīcai apkārt atrodas vienstāvu un daudzstāvu dzīvojamās mājas, tuvākā – 30-40 m
attālumā uz dienvidiem un austrumiem. Tuvāka dzīvojama ēka (vienstāvu māja) atrodas
aptuveni 115 m uz ziemeļrietumiem no uzņēmuma katlumājas.
VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” piesārņojošā darbība ir atļautā zemes
gabala izmantošana „Publiskā apbūves teritorijā ar apstādījumiem (Ap)”.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
1. Saņemta Veselības inspekcijas 10.04.2012. vēstule Nr.5.5-29/6269/3466
(2.pielikumā), kurā neiebilst atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
- visus uzņēmuma darbības rezultātā radušos bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas
likuma” 16., 17. un 19.panta prasībām. Priekšlikums ņemts vērā 15.punktā.
- bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, marķētā iepakojumā atbilstoši MK 21.06.2011.
noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III daļas prasībām.
Priekšlikums ņemts vērā 15.punktā.
- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus slāpekļa dioksīdam, oglekļa oksīdam, kas noteikti
MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 2. un 8.pielikumā.
Priekšlikums ņemts vērā 12.5.punktā.
- ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus uzglabāt un lietot atbilstoši „Ķīmisko vielu
likuma” 9.panta prasībām. Priekšlikums ņemts vērā 11.3.punktā.
2. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 30.03.2012. vēstulē
Nr.DMV-12-866-nd (4.pielikumā) „Par priekšlikumiem atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošai darbībai VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”” ir izteikti
priekšlikumi:
- veicot darbības ar bīstamajām vielām, kā arī bīstamajiem atkritumiem, to
uzglabāšanu, nodrošināt, lai netiktu piesārņota apkārtējā vide. Priekšlikums ņemts vērā
15.punktā.
- bīstamo atkritumu uzskaiti jāveic atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484
„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām. Priekšlikums ņemts vērā 15.punktā.
3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 02.04.2012. vēstulē Nr.DA-12-478-nd
(3.pielikumā) neiebilst atļaujas izsniegšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai Rīgā,
Vienības gatvē 45 un norāda, ka uzņēmuma VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
piesārņojošā darbība ir atļautā zemes gabala izmantošana „Publiskās apbūves teritorijā ar
apstādījumiem (Ap)”.
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8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi
Izvērtējot iekārtas darbību iepriekšējā periodā, netika pieņemts lēmums par
sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību.
8.4. operatora skaidrojumi
Skaidrojumi nav nepieciešami.
9. Iesnieguma novērtējums
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas
darbībām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Gāzes degļos un apkures katlos tiek uzturēts optimālais degšanas režīms.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
1. Ūdens tiek saņemts no pieslēguma SIA „RĪGAS ŪDENS” tīkliem – ražošanas
(8000 m3/gadā) un sadzīves (72000 m3/gadā) vajadzībām (sk. 11.tabulu). Uzņēmuma
teritorijā ir artēziskais urbums (P101498), kuru neizmanto.
2. Elektroenerģiju piegādā AS „Latvenergo”. Ražošanas iekārtām tiek izmantots 270,6 MWh/gadā un apgaismojumam – 8,4 MWh/gadā. Elektroenerģijas izmantošana
parādīta 7.tabulā.
3. Uzņēmumā tiek izmantotas ķīmiskās vielas – ksilols - 160 kg/gadā, formalīns 10 % 128 kg/gadā, dažādi dezinfekcijas līdzekļi un kā kurināmo izmanto dabas gāzi – 1300 000
m3/gadā (sk. tabulas 2., 3. un 4.).
9.4.

emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Uzņēmuma teritorijā atrodas katlumāja (avots A1), kas paredzēta apkurei un karstā
ūdens ieguvei.
Katlumājā uzstādīti:
- markas „Danstoker TVB-7” katls ar siltuma jaudu 3,0 MW. Ievadītā siltuma jauda –
3,33 MW. Lietderības koeficients – 0,9.
- markas „Danstoker TVB-9” katls ar siltuma jaudu 1,5 MW. Ievadītā siltuma jauda –
1,67 MW. Lietderības koeficients – 0,9.
- 2009.g. uzstādīts markas „Vitoplex 200 SX 2” katls ar siltuma jaudu 1,6 MW. Ievadītā
siltuma jauda – 1,77 MW. Lietderības koeficients – 0,9. Kopēja maksimālā siltuma jauda 6,1 MW.
Vienlaicīgi var strādāt 2 katli. „Vitoplex 200 SX 2” ar siltuma jaudu 1,6 MW paredzēts
avārijas situācijai un tas tiks darbināts tikai, ja nedarbosies viens no pamatkatliem. Tādēļ
tā uzstādīšana neietekmēs kurināmā patēriņu un piesārņojošo vielu emisijas.
Izmantotais kurināmais – dabas gāze.
Gada patēriņš – 1300,0 tūkst. m3 .
Dūmgāzes no visiem katliem nonāk vienotā dūmgāzu skurstenī.
Uzņēmuma darbības rezultātā gaisā izplūst 3 piesārņojošās vielas, kuru kopējais
daudzums: oglekļa oksīds – 2,49 t/gadā, slāpekļa dioksīds – 4,99 t/gadā un oglekļa
dioksīds – 2443 t/gadā.
Emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti novērtēta, izmantojot programmu
Atmospheric Dispersion Screening Model (ADMS-Screen 3), licence Nr.P01-0768-CAS300-LV.
Balstoties uz iegūtiem aprēķiniem, var secināt, ka nevienas piesārņojošās vielas
maksimālā piesārņojuma koncentrācija nepārsniedz šo vielu robežlielumus. Emisijas no
B kategorijas atļauja Nr.RI12IB0056

6

sadedzināšanas iekārtām atbilst MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā
novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no
stacionāriem piesārņojuma avotiem” prasībām.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12.tabulā un gaisā emitētās vielas parādītas
13.tabulā. Piesārņojošo vielu emisijas limiti doti 15.tabulā.
9.5.
smaku veidošanas
Uzņēmuma teritorijā nav jūtamu smakas avotu.
9.6.

emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves un ražošanas notekūdeņi, kuri tiek
novadīti SIA „RĪGAS ŪDENS” kanalizācijas sistēmā Vienības gatvē. Kopējais
uzņēmuma notekūdeņu daudzums 80000 m3/gadā. Lietus notekūdeņu kanalizācijas
sistēma uzņēmuma teritorijā nav izbūvēta. Informācija par notekūdeņu izplūdi dota
18.tabulā.
9.7.

atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmumā veidojas sadzīves un ražošanas atkritumi.
Sadzīves atkritumi:
- nešķiroti sadzīves atkritumi (tajā skaitā plastmasa un papīrs) – veidojas strādnieku un
slimnieku sadzīves procesos - tiek nodoti PS „EXTO D”;
- atkritumi no virtuves un kafejnīcas tiek nodoti PS „EXTO D”.
Ražošanas atkritumi:
- materiāli, piesārņoti ar cilvēka šķidrumiem (asins, urīns un citi) - vate, tekstils un citi, kā
arī cilvēku atkritumi (ķermeņa anatomiskas daļas un orgāni) tiek nodoti SIA „Rīgas
krematorija”;
- veselības aprūpes atkritumi (šļirces, sistēmas, gumijas cimdi) tiek nodoti
SIA „LAUTUS”;
- reaktīvu atlikumi (ksilols) tiek nodoti AS „BAO”. Rentgenfilmas tiek gatavotas pēc citu
veselības aprūpes iestāžu pasūtījuma un tiek atdotas pasūtītājiem, tāpēc tās netiek
uzskatītas par atkritumiem;
- bojātie termometri, dienasgaismas lampas tiek nodoti AS „BAO”.
Būvniecības atkritumus, kas periodiski rodas renovācijas un rekonstrukcijas rezultātā,
savāc uz izved firma, kas veic būvniecības darbus.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā.
9.8.

trokšņa emisijas
Troksni rada apmeklētāju transportlīdzekļi un specializētais medicīnas autotransports.
Transporta kustība uzņēmuma teritorijā var notikt jebkurā diennakts laikā. Ņemot vērā
transporta kustības intensitāti, iebraucošais un izbraucošais transports rada nepastāvīgu
troksni ar pārtraukumiem. Tā radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs.
Trokšņa samazināšanas pasākumus veikt nav nepieciešams. Trokšņa mērījumi nav
veikti.
9.9.

augsnes aizsardzība
Sadzīves un ražošanas atkritumu savākšanai ir ierīkoti laukumi ar cieto segumu.
Netiek veiktas augsni piesārņojošas darbības. Uzņēmums nav veicis augsnes izpēti.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Uzņēmumā ir izstrādātas civilās aizsardzības plāns dažādām avārijas situācijām:
- radioaktīvas piesārņojums;
- ķīmiskais piesārņojums;
- dabas katastrofas;
- ugunsgrēks un citi.
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Ir izstrādāta apziņošanas shēma avārijas gadījumā.
Ugunsgrēka gadījumam uzņēmuma telpās izvietoti 174 ugunsdzēšamie aparāti:
- gaisa putu „OU-2”, „OU-3” un „OU-5” markas;
- pulvera „PA-6” markas.
Slimnīcas teritorijā ir izbūvēti 4 ūdens hidranti un 79 iekšējie ugunsdzēsības krāni, no
kuriem, nepieciešamības gadījumā, teritorija var tikt apgādāta ar nepieciešamo ūdens
apjomu. Ugunsgrēka gadījumā ūdeni paredzēts ņemt no pilsētas ūdensvada.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
Nosacījumi izvirzīti, pamatojoties uz VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
iesniegto informāciju un tās izvērtējumu, ņemot vērā Veselības inspekcijas un Rīgas
domes priekšlikumus, kā arī uz atļaujas izsniegšanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem
aktiem.
10.1. darbība un vadība
1. Atļauja izsniegta VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”. Atļauja attiecas uz
visām uzņēmumā izmantojamām iekārtām un to ekspluatāciju.
2. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai
skaitā teritorijas plānojumā.
3. Ikgadējais darbības apjoms:
 katlumāja (katls „Danstoker TVB-7” ar ievadīto siltuma jaudu 3,33 MW un katls
„Danstoker TVB-9” ar ievadīto siltuma jaudu 1,67 MW), rezervē katls „Vitoplex
200 SX 2” ar ievadīto siltuma jaudu 1,77 MW, izmantojot dabas gāzi kā kurināmo –
1300 000 m3;
 slimnīca ar 670 gultasvietām.
4. Uzņēmuma darbība atļauta, pamatojoties uz aprakstu B sadaļā un saskaņā ar
atļaujas nosacījumiem.
5. Iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides
piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai;
 darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai
netiek pildīti vides aizsardzības iestāžu administratīvie akti – saskaņā ar likuma „Par
piesārņojuma” 32.9 panta 2. punkta pirmo un otro daļu.
6. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešo daļu operatora maiņas
gadījumā iesniegt VVD Lielrīgas RVP iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā
datus par jauno operatoru.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta prasībām operatoram jāapzina
informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un
jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par
kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi,
par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
9. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un
C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai” 57.punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā
konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
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10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāziņo VVD Lielrīgas
RVP šādos gadījumos:
 vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa
ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju,
vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
 ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
11. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram
jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks
veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels
operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta
ceturtajai daļai.
12. Nodrošināt sadedzināšanas iekārtu darbību atbilstoši MK 14.12.2004. noteikumu
Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” izvirzītajām prasībām.
10.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana
11.1. ūdens
Ūdens patēriņš sadzīves un ražošanas vajadzībām saskaņā ar noslēgto līgumu.
Līdz 06.05.2013. veikt artēziskā urbuma (P101498) tamponēšanu atbilstoši
MK 06.09.2011. noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” prasībām, par ko rakstiski informēt
VVD Lielrīgas RVP.
11.2. enerģija
1. Kurināmā izmantošanas, uzskaites un ziņošanas nosacījumi:
- kurināmā patēriņš atbilstoši 4.tabulai;
- nodrošināt kurināmā patēriņa uzskaiti piesārņojošo vielu emisijas apjoma
pamatošanai, reizi mēnesī atbildīgai amatpersonai ar parakstu apliecināt ierakstu
pareizību.
2. Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
1. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” izejmateriālu uzglabāšanas daudzums
atļauts saskaņā ar 2., 3. un 4.tabulu. Ja plānotais izejmateriālu daudzums pārsniedz
noteiktos limitus, uzņēmumam jāgriežas VVD Lielrīgas RVP ar priekšlikumiem limitu
izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms izmaiņām.
2. Veikt izlietoto ķīmisko vielu uzskaiti atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575
„Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” prasībām.
3. Veicot darbības ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, ievērot drošības datu lapās
norādītās vides aizsardzības prasības.
4. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst
MK 12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasībām.
5. Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst 16.12.2008. Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK
un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.
6. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši „Iepakojuma likuma” un MK 22.10.2010.
noteikumu Nr.983 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo
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apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un
veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā
iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un
izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” prasībām.
7. Katru gadu līdz 31. janvārim valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” iesniegt pārskatu par Latvijas teritorijā ievestām ķīmiskajām vielām
un maisījumiem atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko
vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi” prasībām.
8. Darbības ar aukstuma aģentiem jāveic, ievērojot MK 12.07.2011. noteikumu
Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar
ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” prasības.
12. Gaisa aizsardzība
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12.tabulā dotajiem parametriem un 15.tabulā
minētajiem limitiem.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Nav pieļaujamas emisijas no neorganizētiem avotiem.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība.
1. Iekārtu darbība saskaņā ar izgatavotājfirmas izstrādātajiem ekspluatācijas
noteikumiem.
2. Sadedzināšanas iekārtu ekspluatācijas laikā uzturēt optimālo degšanas režīmu.
3. Ievērot MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju
apsaimniekošanai” prasības:
 ievērot katlu darbības tehnoloģiskos režīmus un instrukcijas un nepieļaut
zalvjveida izmetes;
 katlu kondensātu, katlu skalošanas ūdeņus un ūdens mīkstināšanas filtru
reģenerēšanas notekūdeņus savāc un novada notekūdeņu savākšanas sistēmā.
Minētos notekūdeņus aizliegts novadīt vidē neattīrītus vai novadīt lietus ūdens
savākšanas sistēmā;
 iekārtot uzskaites žurnālu atbilstoši 18. un 19.punktu prasībām (papīra vai
elektroniskā veidā), kur iekļauj šādus datus: kurināmā patēriņš, notekūdeņu
daudzums pēc katlu skalošanas un filtru skalošanas, gaisa attīrīšanas iekārtu un
dūmeņa ikgadējās tehniskās apkopes datumi un remontdarbi.
12.4. smakas
1. Iekārtas darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēkus negatīvi ietekmējošas smakas.
2. Nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Par piesārņojošās darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
8. punktā minēto mērķlielumu. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas
mērķlielumus, saņemtas sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties
saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt
pasākumus smaku samazināšanai un informēt VVD Lielrīgas RVP par pasākumu plānu.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
1. Gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzumu noteikt mērījumu vai aprēķinu ceļā,
izmantojot emisiju limitu projektā dotās metodikas. Rezultātus fiksēt uzskaites
dokumentā.
2. Uzņēmuma darbības rezultātā ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, atbilstoši
MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām.
3. Veikt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas apjoma aprēķinus saskaņā ar Dabas resursu
nodokļa likuma 16.pantu un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa
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aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju” prasībām. Rezultātus fiksēt uzskaites dokumentā.
4. Sadedzināšanas iekārtām nodrošināt paraugu ņemšanas un emisijas mērīšanas vietas
ierīkošanu un kontroli atbilstoši LVS ISO 9096 vai LVS ISO 1078 prasībām.
5. Reizi gadā veikt no katlumājas dūmeņa - emisijas avots A1 (apkures periodā, kad
katlumāja darbojas ar maksimālo jaudu) emisiju instrumentālos mērījumus, nosakot
sadedzināšanas procesa parametrus un piesārņojošo vielu koncentrācijas saskaņā ar
MK 20.08.2002. noteikumu Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un
kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem”
prasībām.
6. Emisijas mērījumus veikt akreditētai laboratorijai, rezultātus ierakstīt piesārņojuma
apjoma uzskaites dokumentā.
7. Veikto analīžu rezultātus un to izvērtējumu mēneša laikā iesniegt VVD Lielrīgas
RVP.
12.6.

to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem)
emisiju avotiem
Nav pieļaujamas emisijas no neorganizētiem avotiem.

12.7. gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.404 „Dabas resursu nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas
atļauju” veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus par gaisa piesārņošanu. Iesniegt pārskatu
par aprēķināto dabas resursu nodokli un iemaksāt nodokli par iepriekšējo gadu Valsts
ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma
27.panta otro un ceturto daļu.
2. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr. 2 - Gaiss. Pārskats
par gaisa aizsardzību”, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par
vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
3. Mainot kurināmā veidu un daudzumu, mainoties uzņēmuma darbības apjomiem un
tehnoloģijām, informēt VVD Lielrīgas RVP.
13. Notekūdeņi
13.1. izplūdes, emisijas limiti
Sadzīves un ražošanas notekūdeņus novadīt kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto
līgumu. Līgumam par notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklā jāatbilst MK 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un Rīgas domes
17.12.2002. saistošo noteikumu Nr.39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” prasībām.
Nodrošināt piesārņojošo vielu koncentrācijas lietus notekūdeņos atbilstoši
MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
prasībām.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic
cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi gruntī.
13.3.

uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

B kategorijas atļauja Nr.RI12IB0056

11

Notekūdeņu laboratorisko kontroli veikt saskaņā ar noslēgto līgumu. Analīžu rezultātus
fiksēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentā.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Neattiecas uz konkrēto darbību.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrēšana
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14. Troksnis
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Nodrošināt MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2.pielikuma prasību izpildi.
14.2. trokšņa emisijas avoti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt VVD Lielrīgas RVP par trokšņa
samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi
15.1. atkritumu veidošanās
Nosacījumi netiek izvirzīti.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un
apglabāšanas) nosacījumi
1. Sadzīves un ražošanas atkritumus uzglabāt uzņēmuma teritorijā izvietotos
konteineros, konteineru novietnei jābūt ar cieto segumu. Atkritumus apsaimniekošanai
nodot atkritumu apsaimniekotājam saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
V nodaļas prasībām.
2. Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 4.panta prasībām atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un mantu, kā arī negatīvi
ietekmēt vidi, tai skaitā:
 radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
 radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
 nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
 piesārņot un piegružot vidi.
3. Atkritumus apsaimniekošanai nodot firmām, kurām ir izsniegta atļauja šādu darbību
veikšanai.
4. Līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu jānoslēdz ar atkritumu
apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību atbilstoši „Atkritumu
apsaimniekošanas likuma” 16.panta pirmās daļas 1.punktam.
5. Veicot darbības ar sadzīves atkritumiem, jāievēro „Atkritumu apsaimniekošanas
likuma” 16.pantā noteiktās atkritumu radītāja un valdītāja prasības.
6. Ievērot MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”
prasības.
B kategorijas atļauja Nr.RI12IB0056
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15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
1. Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 23.pantu veikt visa veida
apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus
reģistrēt uzskaites dokumentā.
2. Saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība”
4.punktu veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti
īpašā žurnālā vai elektroniski, saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Katru gadu līdz 1.martam iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.3 - Atkritumi.
Pārskats par atkritumiem”, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi
par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda,
iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums,
apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai,
ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un
apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai
1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un
pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi vidē, radot piesārņojuma draudus pazemes
ūdeņiem saskaņā ar „Ūdens apsaimniekošanas likuma” 7.panta prasībām.
3. Uzņēmuma teritorijā redzamā vietā jābūt līdzekļiem, absorbentiem izlijušo ķīmisko
produktu savākšanai.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas
piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību, novērst traucējumu cēloni.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi
1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā
30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas jāiesniedz VVD Lielrīgas RVP
attiecīgs iesniegums, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 9.punktu pēc iekārtas darbības
pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāveic pasākumi, kas nepieciešami piesārņojuma riska
novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
3. Par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī jāziņo VVD Lielrīgas RVP.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Ārkārtējo situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātiem
reaģēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās. Par vielu noplūdi nekavējoties ziņot
VVD Lielrīgas RVP.
B kategorijas atļauja Nr.RI12IB0056
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2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu nodokli par piesārņojumu, kas
emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, jāmaksā par visu piesārņojuma apjomu kā par limita
robežās emitēto piesārņojumu, ja nodokļa maksātājs par šādu piesārņošanu nekavējoties,
bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā, ir rakstveidā informējis Valsts vides dienestu un
veicis ar Valsts vides dienestu saskaņotus pasākumus, lai novērstu turpmāku
piesārņošanu.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti
atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama
vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu
pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada
18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses
reģistra un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties
informēt attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD Lielrīgas RVP pa tālr.67084278,
mob.29262888, e-pasts lielriga@lielriga.vvd.gov.lv un Inta.Hahele@lielriga.vvd.gov.lv,),
sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo
vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai
atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai.
21. Nosacījumi valsts vides inspektoru regulārajām kontrolēm
1. Jānodrošina valsts vides inspektoriem iespēja netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto
vides aizsardzības prasību izpildi, kā arī pārbaudes laikā nodrošināt atbildīgo amatpersonu
klātbūtni.
2. Jānodrošina brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas (uzskaites)
dokumentiem.

B kategorijas atļauja Nr.RI12IB0056

14

2. tabula
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā
bīstami
Nr.p.k.
Ķīmiskā viela vai maisījums
vai
(vai to grupas)
kods

Ķīmiskās vielas vai maisījuma
veids

Izmantošanas veids

1.

ERISAN NONSID

Šķidrās ziepes

2.

CLEAN FOAM

Dezinfekcijas līdzeklis

3.

ENDODET

Tīrīšanas līdzeklis

4.

CITROSTERILS

Dezinfekcijas līdzeklis

5.

SUMA RINSE A 5

Žāvēšanas līdzeklis

6.

Lāzerfilmas

Fotomateriāli

Endoskopu tīrīšanai
automātiskajā iekārtā
Dialīzes aparatūras
dezinfekcijai
Med. ierīču mazgājamās
mašīnās sterilizācijas nodaļā
Ārstniecība

7.

Vate

Viskoze

Ārstniecība

8.

Papīra izstrādājums

Sadzīves vajadzības

9.
10.
11.

Papīrs (pamperis, salvetes un
citi)
Šļirces, adatas, sistēmas
Nātrija hlorīds (sāls)
Ogleklis

Med. ierīces
Neorg. viela
Neorg. viela

Ārstniecība
Katlu mājā
Ārstniecība

12.

Slāpeklis

Neorg. viela

Ārstniecība

13.

Oglekļa dioksīds

Neorg. viela

Ārstniecība
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Roku mazgāšanai operāciju
blokā un intensīvās terapijas
nodaļās
Virsmu dezinfekcijai

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids
5 L - 15
Ražotāja iepakojums
Salvetes pa 100 gab.
- 60
Ražotāja iepakojums
4L-6
Ražotāja iepakojums
5L-3
Ražotāja iepakojums
5L-3
Ražotāja iepakojums
5,4 kg – 43,2
Ražotāja iepakojums
25 kg firmas
iepakojums
500 kg firmas
iepakojums
Firmas iepakojums
0,4 papīra maiss
500 kg;
metāl.balonos
100 kg;
metāl.balonos
100 kg;
metāl.balonos

Izmantotais
daudzums
gadā
(tonnas)
350 L

2500 kg

100 L
50 L
50 L
125 kg
150 kg
2570 kg
1120 kg
3900 kg
95200 kg
900 kg
900 kg
15

Nr.p.k.
Ķīmiskā viela vai maisījums
vai
(vai to grupas)
kods

14.
15.

Mazgāšanas pulveris
Hladaģents R-404a
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Ķīmiskās vielas vai maisījuma
veids

Izmantošanas veids

Neorg.viela

Veļas mazgāšana

Aukstuma aģents

Saldēšanas iekārtas

Uzglabātais
daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids
10 kg - 10
Ražotāja iepakojums
Neglabā,
atrodas saldēšanas
iekārtā

Izmantotais
daudzums
gadā
(tonnas)
1000 kg
perspektīvā
1,3 kg
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3. tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
N.p.k
vai
kods

1

1.

2.

3.

Ķīmiskā viela vai
maisījums (vai to
grupas)

2

ALLSEPT S
Propān-1-ols 1 10 %
Propān-2-ols 2 30 %
Etanols 35 %
Trimetil heksadecil
amonija hlorīds
0,25 %
ERISAN ANTISEPTIC
HAND RUB
Etanols
Na laureātsulfāts
1-5 %
Tauku skābes
amidobetaīni 1-5 %
PERIDIOL E

Propan-2-ol;
izopropilspirts;
izopropanols
Alkohol ethoxyle un
propoxyle
Nātrija karbonāts
EDTA
Alkohol ethoxyle
Benzalkonija hlorīds
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Ķīmiskās vielas
vai maisījuma
veids

Izmantošanas
veids

CAS
numurs

5

6

71-23-8
67-63-0
64-17-5
112-02-7

Viegli uzliesmojošs
-

3

4

Dezinfekcijas
līdzeklis
-

Roku
dezinfekcija
-

Dezinfekcijas
līdzeklis
-

Roku
dezinfekcija
-

-

-

Dezinfekcijas
līdzeklis

Medicīnisku
ierīču tīrīšana un
dezinfekcija

-

-

-

-

-

-

-

-

64-17-5
13150-000
61789-400

67-63-0

497-19-8
64-02-8
68424-851

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums ar
burtu

Riska
iedarbības
raksturojums
(R-frāze)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

7

8

9

10

11

F

11

7
16

0,420

F, Xi
F, Xi
F
Xn

11;41;67
36;67
11
22-38-41

5 L – 0,075
ražotāja
iepakojumā

7
16

0,1 L – 0,050
ražotāja
iepakojumā

0,200

26
29
36/37/39
46

5 L – 0,030
ražotāja
iepakojumā

0,130

Viegli uzliesmojošs
-

F

11

F
Xi

11
38-41

-

Xi

36

Viegli
uzliesmojošs
Kaitīgs
Kairinošs
Toksisks
-

F, Xi

11; 36; 37

-

Xn; N

22-41-51/53

-

Xi
Xn
Xn
C; N

36
22-36
22-41
21/22-34-50

Uzglabātais
daudzums (t),
uzglabāšanas
veids

Izmant
otais
daudzums
(t/gadā)
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3.tabulas turpinājums
1
2
4.
BACTACID

5.

6.

7.

Etanols 72-75 %
N-alkilbenzildimetil
amonija hlorīda un
alkildimetilamonija
hlorīda maisījums 0,025
%
CASCADE DES

N-alkilbenzildimetil
amonija hlorīda un
alkildimetilamonija
hlorīda maisījums
< 10 %
Taukskābes dietanolamīds
<5%
Taukspirtaetoksilāts < 25
%
Apelsīnu eļļa < 5 %
CHEMIPHARM DES
NEW
N-alkilbenzildimetil
amonija hlorīda un
alkildimetilamonija
hlorīda maisījums
5-15 %
Nātrija karbonāts
<5%
Taukspirtaetoksilāts 5-15
%
Iminodisucinskābes sāls <
5%
CHEMISEPT WIPES
Etanols 70-75 %
Triklozāns < 0,25 %
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3
Dezinfekcijas
līdzeklis
-

4
Virsmu
dezinfekcija
-

6
Viegli uzliesmojošs
-

7
F

8
11

F
C; N

11
21/22-34; 50

-

-

Dezinfekcijas
līdzeklis

Trauku
dezinfekcija

Kaitīgs

Xn

22; 36/38

-

-

68391-015
85409-230

-

C;N

21/22-34; 50

-

-

-

-

6825-47-8

-

Xi

38-41

-

-

-

Xn

22-41

Dezinfekcijas
līdzeklis

Kairinošs

Xn
Xi

10-38-65
36/38

-

Virsmu
dezinfekcija un
mazgāšana
-

68439-463
8028-48-6

C; N

21/22-34; 50

-

-

68391-015
85409-230

-

-

497-19-8

Xi

36

-

-

Xn

22-41

-

-

68439-463
14453883-0

Xi

36/38

Dezinfekcijas
līdzeklis
-

Virsmu
dezinfekcija
-

F

11

64-17-5

F

11

-

-

3380-34-5

Xi; N

36/38
51-53

5

64-17-5
68391-015
85409-230

Viegli uzliesmojošs

9
16
26

10
5 L – 0,060
ražotāja
iepakojumā

11
0,450

26
37
46

5 L – 0,025
ražotāja
iepakojumā

0,100

26

5 L – 0,050
ražotāja
iepakojumā

0,180

16
26

100 salvetes –
0,150
600 salvetes0,050
ražotāja
iepakojumā

0,950
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3.tabulas turpinājums
1
2
8.
CHLORINEX-60

-

4
Virsmu,
aprīkojuma,
instrumentu
dezinfekcija
-

-

-

Dezinfekcijas
līdzeklis

-

Endoskopu
dezinfekcijai
automātiskajā
iekārtā
-

7722-84-1

O; C

5; 8; 35

-

-

64-19-7

C

10; 35

-

-

79-21-0

Aktivizējošs
komponents

10; 20/21/22;
35; 50
34

-

Peroksietiķskābes
neitralizētājs
automātiskajā
iekārtā
-

O; Xn,
C; N
C

C

35

SEKUSEPT PLUS

Dezinfekcijas
līdzeklis

Instrumentu
dezinfekcija

C

22
34

50 % glukoprotamīns

-

-

C

34-22

5-15 % nejonisks tensīds

-

-

Xi; N

30-50

5-15 % ožamais spirts

-

-

Xn

22-36

Nātrija dihlorizocianūrāts
>80 (99 %) Brīvā hlora
56-60 %
Adipīnskābe < 1 %
9.

ENDODIS

Ūdeņraža peroksīds 15-30
%
Etiķskābe 5-15 %

10.

Peroksietiķskābe
1-5 %
ENDOACT

Nātrija hidroksīds < 5 %
11.
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3
Dezinfekcijas
līdzeklis

5

6
Kairinošs
Kaitīgs videi

7
Xi;N

8
22;31
36/37
50/53

Xi; N

22-31-36/3750/53

-

Xi

36

Kodīgs

C

34

51580-860
124-04-9

Kodīgs

7681-52-9
Kodīgs

9
8
26
41

10
100 tabletes 0,003
ražotāja
iepakojumā

11
0,010

28
26
36/37/39
45

2,8 L – 0,010
ražotāja
iepakojumā

0,040

26
28
36/37/39
45

4 L - 0,008
ražotāja
iepakojumā

0,030

26
27
28
36/37/38

6 L -0,003
ražotāja
iepakojumā

0,012
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3.tabulas turpinājums
1
2
12.
BESO NOVA

3
Mazgāšanas
līdzeklis

-

4
Medicīnas ierīču
mazgāšana
automātiskajās mašīnās
-

7
C

8
35

1310-73-2

C

35

-

-

5064-31-3

Xn
Xi
C

22-36-40

Mazgāšanas
līdzeklis

-

Medicīnas ierīču
mazgāšana
automātiskajās mašīnās
-

5064-31-3

Xn
Xi
C

22-36

Xn

10; 20/21;38

5

13.

Nātrija hidroksīds
8-12 %
Trinātrija nitrilotriacetāts
10-20 %
SUMA NOVA L6

-

-

1310-73-2

14.

Trinātrija nitrilotriacetāts
15-30 %
Nātrija hidroksīds
5-15 %
Ksilols

Šķīdinātājs

Diagnostikas
procesi

1330-20-7

15.

Formalīns

Šķīdinātājs

Diagnostikas
procesi

16.

Hladaģents R-22

Aukstuma aģents

Saldēšanas
iekārtas
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6
Kodīgs

Kodīgs

-

Kaitīgs

Videi bīstams

N

35

9
26
28
36/37/39
45

10
5 L – 0,002
ražotāja
iepakojumā

11
0,008

26
28
36/37/39
45

5 L – 0,005
ražotāja
iepakojumā

0,020

2;25

5 L – 0,5
ražotāja
iepakojumā
5 L – 0,250
ražotāja
iepakojumā
Neglabā,
atrodas
saldēšanas
iekārtā

35

59

41; 29;59;
24/25;
27/28;
36/37/39

0,160

0,128

0,006
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Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam uzņēmumā
4.tabula
Gada laikā
izlietotais
daudzums
Degvieleļļa (mazuts) (t)
Dabas gāze (1000 m3)
Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)

Sēra
saturs
(%)

ražošanas
procesiem

1300

Apsildei

Izmantots
transportam
uzņēmumā

elektroenerģijas ražošanai

1300

Citi kurināmā veidi (t)

7.tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, MWh/gadā
izlietots
Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā
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kopējais daudzums
270,6
8,4

279
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11.tabula
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri
gadā)
80 000

-

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)
8000

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)
72 000

-

8000

72 000

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

80 000

Citiem mērķiem
(kubikmetri
gadā)
-

-

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12.tabula

Emisijas avota
kods

A1

Emisijas avota apraksts

Katlu mājas dūmenis
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ģeogrāfiskās
koordinātas

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
iekšējais
plūsma
augstums
diametrs

Z
platums

A
garums

m

mm

Nm3/h

56°55'34"

24°05'05"

51,0

500

7254

emisijas
temperatūra
o

emisijas
ilgums

C

200

24 h/dnn
365 d/gadā
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No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
13.tabula
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

1
Katlu
māja

Emisijas
avota
kods

tips

2
Danstoker
TVB-7; Q=3,0
MW;
Danstoker
TVB-9; Q=1,5
MW;
Vitoplex
200SX2
Q=1,6 MW

3

Emisijas ilgums
(h)
dnn

gadā

4

5

vielas kods

6
020029

A1

24

Emisiju raksturojums pirms
attīrīšanas

Piesārņojošā viela

020038
8760
020028

nosaukums

g/s

7
Oglekļa
oksīds
Slāpekļa
dioksīds
Oglekļa
dioksīds

mg/m³

8

9

tonnas/ gadā

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas

Gāzu attīrīšanas iekārtas
Nosaukums
tips

10

11

efektivitāte
proje
k-tētā

faktiskā

12

13

g/s

mg/m³

tonnas/
gadā

14

15

16

0,286

149,0

2,490

0,286

149,0

2,490

0,572

299,0

4,990

0,572

299,0

4,990

-

-

2443,0

-

-

2443,0

-

Piesārņojošo vielu emisijas limiti

15.tabula
Emisijas avots
Nr.
p.k.

nosaukums

1

2

A1

Katlu mājas dūmenis
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Piesārņojošā viela

ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums A garums
3
4
56°55'34"

24°05'05"

O2

nosaukums

kods

g/s

mg/m³

t/gadā

%

5

6

7

8

9

10

Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds

020029
020038

0,286
0,572

149,0
299,0

2,490
4,990

3,0
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18.tabula
Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vietas
numurs un adrese

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Nr.1.
Vienības gatve 45,
Rīgā
Nr.2.
Vienības gatve 45,
Rīgā
Nr.3.
Vienības gatve 45,
Rīgā

Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z
platums

A
garums

-

56°55′23″

24°05′33″

-

56°55′30″

-

56°55′34″

Notekūdeņu daudzums
(uz ārējām notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām
saskaņā ar līgumu)

Cita ūdens attīrīšanas
iekārtas operatora
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs

Izplūdes
ilgums
stundas
dienā;
dienas/ gadā

m3/d

kubikmetri
gadā

SIA „RĪGAS ŪDENS”
kanalizācijas sistēmā

1111,111

26666,666

24 h/dnn
365 d/gadā

24°05′34″

SIA „ RĪGAS ŪDENS”
kanalizācijas sistēmā

1111,111

26666,666

24 h/dnn
365 d/gadā

24°05′39″

SIA „ RĪGAS ŪDENS”
kanalizācijas sistēmā

1111,111

26666,666

24 h/dnn
365 d/gadā

21. tabula
Atkritumu veidošana un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase
200301

Atkritumu nosaukums

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
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Atkritumu
bīstamība
nav
bīstami

Pagaidu
glabāšanā (t/
gadā)
-

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
pārstrādāts
apglabāts
nodots citiem
sa-ņemts
uzņēmumiem
ton- no citiem
kopā daugalvenais
RdauD(uzņēmējuzņēmunas
sabiedavots
dzums kods dzums kods
miem
gadā
rībām)
sadzīve

954,0

954,0

-

-

-

-

954,0

kopā

954,0
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200108

200121
070507

180101
180104

180102

Organiskie
kompostējamie
virtuves atkritumi
Luminiscentas
lampas
Halogenēti kuba
atlikumi un reakciju
atlikumi
(ksilols)
Šļirces, adatas,
sistēmas

nav
bīstami

-

Virtuve,
kafejnīca

18,5

bīstami

-

0,200

bīstami

-

Apgaismošana
Diagnostikas
procesi

bīstami

-

11,2

Atkritumi, kuri
savākšanai un
apglabāšanai nav
nepieciešami infekcijas
novēršanas pasākumi
(pamperis, tekstils)

nav
bīstami

-

Ārstēšanas
procesi
Ārstēšanas
procesi

Cilvēka ķermeņa
anatomiskās daļas un
orgāni
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-

18,5

0,200

-

Ārstēšanas
procesi

-

-

2,720

0,600

-

-

-

-

-

-

-

0,160

0,160

11,2

-

-

-

-

-

-

-

-

2,720
-

nav
bīstami

-

-

0,600

-

-

-

-

-

-

-

-

18,5

18,5

0,200

0,200

0,160

0,160

11,2

11,2

2,720

2,720

0,600

0,600
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22.tabula
Atkritumu
klase
200301

200108
200121
070507

180101

Atkritumu nosaukums

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Organiskie kompostējamie
virtuves atkritumi
Luminiscentas
lampas
Halogenēti kuba atlikumi un
reakciju atlikumi
(ksilols)
Šļirces, adatas, sistēmas

Atkritumu
bīstamība
nav
bīstami

Konteiners

nav
bīstami
bīstami

Konteiners

18,5

Autotransports

Konteiners

0,200

Autotransports

bīstami

Plastmasas
kannas

0,160

Autotransports

bīstami

Plastmasas
kannas
Spec. konteiners

11,2

Autotransports

2,720

Autotransports

Spec. konteiners

0,600

Autotransports

180104

Atkritumi, kuri savākšanai un
apglabāšanai nav nepieciešami
infekcijas novēršanas pasākumi
(pamperis, tekstils)

nav
bīstami

180102

Cilvēka ķermeņa anatomiskās
daļas un orgāni

nav
bīstami
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Savākšanas
veids

Pārvadāto
atkritumu
Pārvadāšanas
daudzums
veids
(tonnas/
gadā)

Komersants, kas veic
atkritumu
pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas
saņem atkritumus

Komersants, kas saņēmis
attiecīga atkritumu veida
pārvadāšanas atļauju,
sadzīves atkritumu
pārvadātājs ir noslēdzis
līgumu ar pašvaldību.

Atkritumu
apsaimniekotājs, kas
saņēmis attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas atļauju,
sadzīves atkritumu
apsaimniekotājs ir
noslēdzis līgumu ar
pašvaldību.

Autotransports
954,0

26

Pielikumi
Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā
precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu
iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru
un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli).
1. pielikums

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
saņemšanas datumiem un atzinumiem
Iesnieguma pirmā redakcija saņemta

2012.gada 05.janvārī

Iesnieguma otrā redakcija saņemta
Iesniegums pieņemts (atzinums)
Veselības inspekcijas priekšlikumi

2012.gada 12.martā
2012.gada 16.martā
2012. gada 12.aprīlī

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
priekšlikumi
Rīgas domes mājokļa un vides departamenta
Vides pārvaldes priekšlikumi

2012.gada 04.aprīlī
2012.gada 03.aprīlī

2. pielikums

Kopsavilkums
1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”, Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004.
2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja –
VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk – BKUS), sniedz sekundārā
un terciārā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus ambulatori, dienas stacionārā un
stacionārā.
Novietne Torņakalnā ir lielākā no BKUS novietnēm un tajā tiek sniegta neatliekama
un plānveida palīdzība pacientiem tādās specialitātēs un apakšspecialitātēs kā bērnu
ķirurģija, otorinolaringoloģija, bērnu neiroloģija un neiroķirurģija, bērnu kardioloģija
un kardioķirurģija, bērnu onkohematoloģija, bērnu pulmonoloģija un alergoloģija,
bērnu reimatoloģija, bērnu endokrinoloģija un gastroeneteroloģija, u.c. gan
stacionārā, gan dienas stacionārā, gan ambulatoriski.
Kopējais stacionāra gultu skaits ir 670, vidējais ārstēšanas ilgums 5,7 dienas.
Strādājošo skaits Torņakalna novietnē ir 1386 darbinieki.
BKUS gadā stacionārā ārstējas vairāk kā 30 000 pacientu, ambulatori BKUS
speciālisti gadā konsultē vairāk kā 130 000 pacientus, savukārt 180 000 pacientiem
ambulatori tiek veikti dažādi izmeklējumi.
Bērnu patoloģijas birojs un tā sastāvā esošā histoloģijas laboratorija veic operāciju un
biopsiju materiāla histoloģisko izmeklēšanu, kā arī mirušo bērnu autopsijas un audu
histoloģisko izmeklēšanu. Kopējais izmeklējumu skaits 2011.gadā – 20576.

B kategorijas atļauja Nr.RI12IB0056

27

Uzņēmuma katlumājā uzstādīti:
- markas „Danstoker TVB-7” katls ar siltuma jaudu 3,0 MW. Ievadītā siltuma jauda –
3,33 MW. Lietderības koeficients – 0,9.
- markas „Danstoker TVB-9” katls ar siltuma jaudu 1,5 MW. Ievadītā siltuma jauda –
1,67 MW. Lietderības koeficients – 0,9.
- 2009.g. uzstādīts markas „Vitoplex 200 SX 2” katls ar siltuma jaudu 1,6 MW.
Ievadītā siltuma jauda – 1,77 MW. Lietderības koeficients – 0,9. Kopēja maksimālā
siltuma jauda - 6,1 MW.
Slimnīcas teritorijā atrodas veļas mazgātava, kurā tiek mazgātas aptuveni 40 tonnas
veļas gadā. Izmanto aptuveni 1 tonnu mazgājamo līdzekļu (pulvera) gadā.
Atļauja nepieciešama saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”:
1.pielikuma 1.punkta „Enerģētika”:
1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 5 līdz 50 megavatiem,
ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu (arī koksni un kūdru) vai gāzveida
kurināmo;
8.punkta „Citas nozares”: 8.6. slimnīcas ar gultasvietu skaitu vairāk par 100,
2.pielikuma 6.punkta „Citas nozares”:
6.2. ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas).
3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju
ietekmi uz vidi Uzņēmuma teritorijā atrodas katlumāja (avots A1), kas paredzēta apkurei un karstā
ūdens ieguvei.
Katlumājā uzstādīti:
- markas „Danstoker TVB-7” katls ar siltuma jaudu 3,0 MW. Ievadītā siltuma jauda –
3,33 MW. Lietderības koeficients – 0,9.
- markas „Danstoker TVB-9” katls ar siltuma jaudu 1,5 MW. Ievadītā siltuma jauda –
1,67 MW. Lietderības koeficients – 0,9.
- 2009.g. uzstādīts markas „Vitoplex 200 SX 2” katls ar siltuma jaudu 1,6 MW.
Ievadītā siltuma jauda – 1,77 MW. Lietderības koeficients – 0,9. Kopēja maksimālā
siltuma jauda - 6,1 MW.
Vienlaicīgi var strādāt 2 katli. „Vitoplex 200 SX 2” ar jaudu 1,6 MW paredzēts
avārijas situācijai un tas tiks darbināts tikai, ja nedarbosies viens no pamatkatliem.
Tādēļ tā uzstādīšana neietekmēs kurināmā patēriņu un piesārņojošo vielu emisijas.
Izmantotais kurināmais – dabas gāze.
Gada patēriņš – 1300,0 tūkst. m3 .
Dūmgāzes no visiem katliem nonāk vienotā dūmgāzu skurstenī.
Uzņēmuma darbības rezultātā gaisā izplūst 2 piesārņojošās vielas, kuru kopējais
daudzums: oglekļa oksīds – 2,49 t/gadā, slāpekļa dioksīds – 4,99 t/gadā un oglekļa
dioksīds – 2443 t/gadā.
3.1. Ūdens patēriņš –
Ūdeni uzņēmumam piegādā SIA „RĪGAS ŪDENS”. Sadzīves vajadzībām –
72000 m3/gadā un ražošanas procesiem – 8000 m3/gadā.
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3.2. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums –
Uzņēmumā tiek izmantotas ķīmiskās vielas – ksilols - 160 kg/gadā, formalīns 10 % 128 kg/gadā, dažādi dezinfekcijas līdzekļi un kā kurināmo izmanto dabas gāzi –
1300 000 m3/gadā.
3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai –
Nav paredzēti.
3.4. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums) –
Vielas kods
020029
020039

Piesārņojošā viela
Nosaukums
Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds

Emisiju raksturojums
t/gadā
2,49
4,99

3.5. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana –
Uzņēmumā veidojas sadzīves un ražošanas atkritumi.
Sadzīves atkritumi:
- nešķiroti sadzīves atkritumi (tajā skaitā plastmasa un papīrs) – veidojas strādnieku
un slimnieku sadzīves procesos - tiek nodoti SIA „EKSTO D”;
- atkritumi no virtuves un kafejnīcas tiek nodoti SIA „EKSTO D”.
Ražošanas atkritumi:
- materiāli, piesārņoti ar cilvēka šķidrumiem (asins, urīns un citi)- vate, tekstils un
citi, kā arī cilvēku atkritumi (ķermeņa anatomiskas daļas un orgāni) tiek nodoti
SIA „Rīgas krematorija”;
- veselības aprūpes atkritumi (šļirces, sistēmas, gumijas cimdi) tiek nodoti
SIA „LAUTUS”;
- reaktīvu atlikumi (ksilols) tiek nodoti AS „BAO”. Rentgenfilmas tiek gatavotas pēc
citu veselības aprūpes iestāžu pasūtījuma un tiek atdotas pasūtītājiem, tāpēc tās netiek
uzskatītas par atkritumiem.
- izmantotais formalīns tiek atšķaidītā veidā izliets kopējā kanalizācijā, tāpēc tās
netiek uzskatītas par atkritumiem.
- bojātie termometri, dienasgaismas lampas tiek nodoti AS „BAO”.
Būvniecības atkritumus, kas periodiski rodas renovācijas un rekonstrukcijas rezultātā,
savāc uz izved firma, kas veic būvniecības darbus.
3.6. Trokšņa emisijas līmenis –
Trokšņu līmenis nav mērīts. Sūdzības par troksni nav saņemtas.
4. Iespējamo avāriju novēršana Iespējamās avārijas situācijas uzņēmumā var tikt saistītas ar elektrotīkla, gāzes vai
ūdenssistēmas bojājumiem, taču ir veikti attiecīgi preventīvie drošības pasākumi, kā arī
izstrādātas instrukcijas, kas paredz atbilstošu rīcības shēmu. Uzņēmumā ir izstrādāta
instrukcija par ugunsdrošību un avārijas apziņošanas shēma.
5. Nākotnes plāni –
Pataloģijas biroja ēkā plāno uzstādīt saldēšanas iekārtas – 6 kameras. Plānots
izmantot 1,3 kg freonu R-404a.
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