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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
1. Vides aizsardzības likums.
2. Likums „Par piesārņojumu”.
3. 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”.
4. Atkritumu apsaimniekošanas likums.
5. MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība”.
6. MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus”.
7. MK 22.11.2011. noteikumi Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas
noteikumi”.
8. MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība”.
9. MK 22.05.2012. noteikumi Nr.353 „Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu
apsaimniekošanas prasības”.
10. MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”.
11. Ķīmisko vielu likums.
12. MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība”.
13. MK 29.06.2010. noteikumi Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtību un datubāzi”.
14. MK 23.10.2001. noteikumi Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni
personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmo daļu B kategorijas atļauja
Nr.RI12IB0124 izsniegta Valsts asinsdonoru centram uz visu attiecīgās 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.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas
1. Rīgas domei (elektroniski).
2. Veselības inspekcijai (elektroniski).
3. Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informācija
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
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5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Nav saņemtas.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
Valsts asinsdonoru centrs ir asins sagatavošanas institūcija, kuras darbības rezultātā
rodas sadzīves un bīstamie atkritumi. Valsts asinsdonoru centrā Sēlpils ielā 6, Rīgā 2003.
gadā uzstādīta Austrijas kompānijas METEKA augstfrekvences mikroviļņu iekārta
Medister160 medicīnas atkritumu dezinfekcijai. Medister160 iekārtā tiek veikta Valsts
asinsdonoru centra darbības rezultātā radīto infekciozo atkritumu (atkritumu klases - 180101,
180102, 180103) termiska apstrāde, kuras rezultātā notiek infekciozā materiāla inaktivācija.
Inaktivējamo materiālu ievieto konteinerā un to savukārt kamerā, kur tas atrodas
augstfrekvences mikroviļņu (2450 +/- 25 MHz) starojuma avotu iedarbības zonā. Procedūras
laikā konteiners nepārtraukti rotē ap savu asi, nodrošinot starojuma iedarbības homogenitāti
un temperatūras paaugstināšanās vienmērīgumu. Iekārta darbojas tikai normālā darbības
režīmā 8 stundas darba dienā. Dienā tiek inaktivēti aptuveni 70 kg atkritumu. Gadā vidēji tiek
apstrādātas 20 tonnas medicīnas atkritumu. Iekārtas faktiskais maksimālais tilpums (atkritumu
daudzums/cikls) ir 60 litri. Drošības nolūkos iekārtā darbojas signalizācijas un bloķēšanas
ierīces.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Valsts asinsdonoru centrs atrodas Sēlpils ielā 6, Rīgā .Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada
20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk tekstā –
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) zemes gabals Rīgā, Sēlpils ielā 6
(kadastra Nr.0100 064 2025) atrodas „Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J)”,
kur primārā izmantošana ir daudzdzīvokļu māju, komerciāla rakstura objektu un tirdzniecības
un pakalpojumu objektu būvniecība, bet sekundārā izmantošana – citu šajā teritorijā atļauto
būvju būvniecība un izmantošana, atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu 6.3.apakšnodaļas prasībām.
Valsts asinsdonoru centra darbība esošā darbība ir atļautā zemes gabala izmantošana
„Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J)”.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Saņemta Veselības inspekcijas 17.10.2012. vēstule Nr.5.5-29/21366/10443 „Par
iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai”, saskaņā ar kuru
Veselības inspekcija neiebilst atļaujas izsniegšanai Valsts asinsdonoru centra piesārņojošai
darbībai, ievērojot šādus nosacījumus:
1) Veselības aprūpes atkritumu uzglabāt saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumu Nr.484
„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas
un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām (nosacījums ņemts vērā atļaujas 15.2.
punktā);
2) Pēc dezinfekcijas veikšanas nodrošināt atkritumu sterilitātes kontroli un nodot tos
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem tikai pēc pilnīgas atkritumu infekciozitātes
zaudēšanas (nosacījums ņemts vērā atļaujas 15.2. punktā).
Saņemta Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 17.10.2012.
vēstule Nr.DMV-12-2937-nd, kurā norādīts, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
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Vides pārvaldei nav iebildumu par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošas darbības veikšanai.
Saņemta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 18.10.2012. vēstule Nr. DA-121613-nd, kurā departaments informē, ka Valsts asinsdonoru centra esošā darbība ir atļautā
zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J)”.
Departaments neiebilst atļaujas izsniegšanai – bīstamo atkritumu apsaimniekošanai Sēlpils
ielā 6, Rīgā.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi netika saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi nav saņemti.
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

Bīstamo (medicīnisko) atkritumu samazināšana Valsts asinsdonoru centra darbībā nav
iespējama, jo radītais bīstamo (medicīnisko) atkritumu daudzums ir saistīts ar Valsts
asinsdonoru centra pamatdarbības procesu nodrošināšanai izmantotajām metodēm, iekārtām
un donoru/donāciju skaitu.
Valsts asinsdonoru centrs nodrošina savas darbības rezultātā radītā izlietotā iepakojuma
dalītu vākšanu un nodošanu sadzīves atkritumu apsaimniekotājam.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdensapgāde
Ūdeni izmanto sadzīves un ražošanas vajadzībām. Ūdens lietošana parādīta 11. tabulā.
Enerģija
Elektroenerģijas izmantošana saskaņā ar 7. tabulu. Centralizēta siltumapgāde atbilstoši
noslēgtajam līgumam ar AS „Rīgas Siltums”.
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Iekārtas Medister160 darbības nodrošināšanai izmanto dezoderējošo pulveri Viscit.
Informācija par izmantotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem sniegta
3. tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.5. smaku veidošanās

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Valsts asinsdonoru centra darbības rezultātā rodas sadzīves un bīstamie atkritumi.
Sadzīves atkritumi tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam, atbilstoši noslēgtajam
līgumam.
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Bīstamie atkritumi, kuri nav infekciozi un kuri nerodas dažādu medicīnisku manipulāciju
rezultātā (piemēram, luminiscentās spuldzes (atkritumu klase 200121), laboratoriju ķīmiskās
vielas (atkritumu klase 160506)), tiek nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekotājam, atbilstoši
noslēgtajam līgumam.
Medicīniskos atkritumus, kuri ir bīstami vai infekciozi un kuri rodas dažādu medicīnisku
manipulāciju rezultātā (atkritumu klases 180101, 180102, 180103), centralizēti dezinficē
bīstamo (medicīnisko) atkritumu dezinfekcijas iekārtā – Medister160. Pēc atkritumu
dezinfekcijas, atkritumi tiek pievienoti sadzīves atkritumu plūsmai un tiek nodoti kā sadzīves
atkritumi sadzīves atkritumu apsaimniekotājam, atbilstoši noslēgtajam līgumam.
Atkritumi tiek savākti drošos, speciālos konteineros. Bīstamo atkritumu uzglabāšanai tiek
izmantota slēgta telpa. Telpa ir marķēta ar atzīmi, kas norāda, ka tajā tiek uzglabāti bīstamie
(medicīniskie atkritumi). Uzņēmumā pastāvīgi tiek inaktivēti bīstamie (medicīniskie)
atkritumi, kas novērš bīstamo atkritumu nonākšanu/nokļūšanu apkārtējā vidē.
Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem apkopota 21.tabulā.
9.8. trokšņa emisija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.9. augsnes aizsardzība

Augsnes izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Valsts asinsdonoru centrā ir izstrādāti un tiek nepārtraukti aktualizēti sekojoši dokumenti:
- civilās aizsardzības pasākumu plāns;
- drošības instrukcija „Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā”.
Ugunsgrēka gadījumiem uzņēmuma telpās izvietoti ugunsdzēšamie aparāti.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība

1. Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto
informāciju, Rīgas domes un Veselības inspekcijas viedokļiem, kā arī atļaujas izdošanas
brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2. Atļauja izsniegta Valsts asinsdonoru centram, atbilstoši šīs atļaujas 6. punktam un
21. tabulai.
3. Atļauja attiecas uz visām piesārņojošas darbības procesā izmantojamām iekārtām un to
ekspluatāciju, kā arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.
4. Uzņēmuma piesārņojošā darbība nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 5. pantam.
5. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja nosaka vides aizsardzības prasības, taču tā
neregulē attiecības starp juridiskām personām attiecībā uz īpašuma lietošanu.
6. 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.
7. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos,
tajā skaitā arī teritorijas plānojumā.
8. Saskaņā ar 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un

B kategorijas atļauja Nr. RI12IB0124

6

B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu VVD LRVP var atcelt atļauju,
ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāinformē VVD LRVP
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;
 operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru;
 ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10. Operators sniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamas zināšanas
par kārtību, kādā šī darbība veicama, un tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un
vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas
situācijā.
11. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.9panta otro daļu 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 cilvēka
veselībai;
 darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai
netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
12. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par
savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma
draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar
kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
10.2. darba stundas

Bīstamo (medicīnisko) atkritumu dezinfekcijas iekārta Medister160 darbojas 8
(astoņas) stundas darba dienās.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens

Ūdens piegāde sadzīves un ražošanas vajadzībām no ārēja piegādātāja saskaņā ar
noslēgto līgumu.
11.2. enerģija

Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais
daudzums uzņēmumā atļauts saskaņā ar 3. tabulā dotajiem datiem.
2. Darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem jāveic, ievērojot Ķīmisko vielu likuma
III nodaļas 9. pantā noteiktos darba veicēja pienākumus un V nodaļas prasības.
3. Operatoram jānodrošina rakstiska vai elektroniska ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaite (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) un
vismaz reizi gadā jāveic to inventarizācija atbilstoši 29.06.2010. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un
datubāzi” 2., 3. un 4. punkta prasībām.
4. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās
norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides
aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst
Eiropas Parlamenta un Padomes (18.12.2006.) Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas
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attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH
regula), prasībām.
5. Ķīmiskās vielas un maisījumus jāuzglabā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar bīstamības
simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu,
ievērojot 12.03.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 „Ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” 67. punkta
prasības.
6. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
16.12.2008. 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.
7. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem jāveic personālam, kura izglītības
līmenis atbilst 23.10.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr. 448 „Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.4. smakas

Nosacījumi netiek izvirzīti.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Notekūdeņus novadīt SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas tīklā atbilstoši noslēgtajam
līgumam.
2. Līgumam par notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklā jāatbilst 22.01.2002. Ministru
kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
prasībām.
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13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

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

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.

15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

Apsaimniekojamo atkritumu veidi un apjomi atbilstoši 21.tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta prasībām, atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
 radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
 nelabvēlīgi ietekmēt ainavas, piesārņot un piegružot vidi.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta trešo daļu nav pieļaujama savākto
atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas īpašības.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. pantu ir aizliegts sajaukt bīstamos
atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos
atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
4. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta prasībām un 21.06.2011.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” 8. punkta
prasībām, atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana un pārkraušana ir atļauta tikai tam
paredzētajās vietās, ņemot vērā atkritumu bīstamību un daudzumu, apstākļos, kas nevar
rādīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.
5. Atkritumus apsaimniekošanai nodot firmām, kurām ir VVD reģionālo vides pārvalžu
izsniegta atļauja šādu darbību veikšanai.
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6. Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 16., 17. un 19. pantu prasībām.
7. Ārstniecības iestādē radušos atkritumu apsaimniekošana jāveic atbilstoši 22.05.2012.
Ministru kabineta noteikumu Nr.353 „Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu
apsaimniekošanas prasības” prasībām.
8. Bīstamo atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un transportēšanas iepakojumam jāatbilst
22.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.353 „Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu
apsaimniekošanas prasības” II daļā noteiktajam.
9. Infekciozo atkritumu apstrādi veikt atbilstoši 22.05.2012. Ministru kabineta noteikumu
Nr.353 „Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības” VI daļā
noteiktajam.
10. Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 22.11.2011. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas
noteikumi” prasībām.
11. Saskaņā ar 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu,
uzskaites kārtība” 17. punktu, pirms bīstamo atkritumu nodošanas atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam, elektroniski aizpildīt bīstamo atkritumu pārvietošanas
uzskaites valsts informācijas sistēmas pārziņa Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts
aģentūras interneta vietnē bīstamo atkritumu pārvadājumu kartes - pavadzīmes 1. un
2. daļu.
12. Saskaņā ar 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu,
uzskaites kārtība” 6., 7. un 8. punktam un IV nodaļu:
 bīstamos atkritumus savākt un uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā
iepakojumā (bojātus skābi saturošos akumulatorus uzglabāt speciālos
konteineros no skābju izturīga materiāla), nodrošināt etiķetes izvietošanu uz
bīstamo atkritumu iepakojuma, norādot atkritumu nosaukumu, izcelsmi,
atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datumu un
brīdinājuma zīmes par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu un
marķēšanu;
 bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt iepakojuma periodisku
apskati vismaz reizi mēnesī.
13. Atkritumus klasificēt atbilstoši 19.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 302
„Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
„Atkritumu klasifikatoram”.
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. Ministru kabineta 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.
3. Saskaņā ar 22.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.353 „Ārstniecības iestādēs
radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības” 53. punktu iestādei vai atkritumu
apsaimniekotājam, kurš veic infekciozo atkritumu priekšapstrādi, jānodrošina
infekciozo atkritumu priekšapstrādes iekārtas darbības pārbaude reizi mēnesī.
Atkritumu paraugu infekciozitātes testus veic akreditētā laboratorijā.

B kategorijas atļauja Nr. RI12IB0124

10

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Atbilstoši 22.12.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām iesniegt statistikas pārskatu
„Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo gadu.
15.6. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.7. 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. Piesārņojošas darbības teritorijā uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai
nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Atbilstoši 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu
uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu,
uzskaites kārtība” 4. punkta prasībām, bīstamo atkritumu savākšana, uzkrāšana,
uzglabāšana un pārkraušana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās, ņemot vērā atkritumu
bīstamību un daudzumu, apstākļos, kas nevar rādīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un
īpašumam.
3. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi
pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies
atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 484
„Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu, uzskaites kārtība” prasībām.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos
1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību
un novērst traucējuma cēloni.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt VVD LRVP par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī
iesniegt un saskaņot VVD LRVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
3. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem
rīcības plāniem.
18.Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi
1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt
VVD LRVP attiecīgu iesniegumu.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devīto punktu pēc iekārtas darbības
pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai
un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem
rīcības plāniem.
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2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” II nodaļas 5. pantu;
3. Stingri ievērot tehnoloģiskos reglamentus un ar drošību saistītās instrukcijas, līdz
minimumam samazinot vides piesārņojumu.
4. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. panta pirmo daļu, nekavējoties, bet ne
vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD LRVP par avārijas gadījumu
nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD LRVP pasākumu plānu, 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 ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu
Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties informēt
attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD LRVP: tālr. 67084278, mob. tālr. 29262888, e-pasts:
lielriga@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.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantam nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
1) ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
2) ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv
nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
3) avārijas vai tās draudu gadījumā.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
Jānodrošina vides valsts inspektoriem iespēja netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi. Jānodrošina brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem, nepieciešamības gadījumā uzrādot to oriģinālus.
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Tabulas
3.tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
Nr.p.
k.
vai
kods

1.

Ķīmiskā
viela vai
maisījums(1)
(vai to
grupas)

Viscit
pulveris

Ķīmiskās
vielas
vai
maisījum
a veids(2)

Dezodo
rējošais
pulveris
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Izmantošanas
veids

Medister160
dezinfekcijas
iekārtā

EK
numurs

-

CAS
numurs

-

Bīstamība
s klase(4)

kodīgs

Bīstamīb
as
apzīmēju
ms ar
burtu

C

Riska
iedarbības
raksturojums
(R-frāze)(4)

R34-37

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)(4)

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids(5)

Izmantotai
s
daudzums
(tonnas/ga
dā)

S26-36/37/3945

0,025;
atkritumu
apstrādes
telpā,
oriģinālā
iepakojumā

0,15
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7. tabula
Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
Elektroenerģija, kWh/a
izlietots

kopējais daudzums
6000
150
6150

Ražošanas iekārtām
Apgaismojumam
Atdzesēšanai un saldēšanai
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
Kopā

11. tabula
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
(dzeramais ūdens)
2. No īpašniekam piederoša
urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā
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Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

8

2

-

Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)

Ražošanas procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)

8

2

Citiem mērķiem
(kubikmetri
gadā)
-
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21. tabula

Atkritumu
bīstamība(3)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saņemts no citiem
uzņēmumiem
galvenais
tonnas
avots(4)
gadā (uzņēmējsabiedrībām)

pārstrādāts
Rdaudzums
kods(5)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
Ddaudzums
kods(6) (uzņēmējsabiedrībām)

kopā

Atkritumu
nosaukums(2)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

kopā

Atkritumu
klase(1)

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Operatora radītie atkritumi
200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

200101

Papīrs un kartons

160214

Nederīgas iekārtas,
kuras neatbilst
160209,160210,
1602011, 1602012
un 160213 klasei
Luminiscentās
spuldzes un citi
dzīvsudrabu
saturoši atkritumi
Laboratoriju
ķīmiskās vielas,
kuras sastāv no
bīstamām vielām
vai satur bīstamas
vielas, arī
laboratoriju ķīmisko
vielu maisījumi
Citas baterijas un
akumulatori

200121

160506

160605

180109

Medikamenti, kuri
neatbilst 180108
klasei

Nav
bīstami

-

VAC darbība,
dezinficētie
veselības
aprūpes
atkritumi

Nav
bīstami

-

VAC darbība

6t

-

6t

-

-

-

-

6t

6t

Nav
Bīstami

-

VAC darbība

0,1 t

-

0,1 t

-

-

-

-

0,1 t

0,1 t

bīstami

-

Apgaismojums

0,01 t

-

0,01 t

-

-

-

-

0,01t

0,01
t

bīstami

-

VAC darbība

0,002
t

-

0,002
t

-

-

-

-

0,002 t

0,002
t

Nav
bīstami

-

VAC
saimnieciskā
darbība

0,012
t

-

0,012t

-

-

-

-

0,012 t

0,012
t

Nav
bīstami

-

VAC darbība

0,001
t

-

0,001
t

-

-

-

-

0,001 t

0,001
t
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-

500m³

-

-

-

-

500 m³

500
m³
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pārstrādāts
Rdaudzums
kods(5)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
apglabāts
nodots citiem
uzņēmumiem
Ddaudzums
(6)
(uzņēmējsabiedrībām)
kods

kopā

Atkritumu
bīstamība(3)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots
saņemts no citiem
uzņēmumiem
galvenais
tonnas
(4)
(uzņēmējsabiedrībām)
avots
gadā

kopā

Atkritumu
klase(1)

Atkritumu
nosaukums(2)

Pagaidu
glabāšanā
(tonnas
gadā)

Operatora apsaimniekojamie atkritumi - iekārtā Medister160
180101

180102

180103

Adatas un citi asi
priekšmeti, kurus
izmanto dažādām
medicīniskām
manipulācijām, kuri
nav infekciozi un
neatbilst 180103
klasei
Cilvēka ķermeņa
anatomiskās daļas
un orgāni, kā arī
asinis, asins
preparāti, asins
komponenti un to
iepakojums, kuri
nav infekciozi un
neatbilst 180103
klasei
Atkritumi, kuru
savākšanai un
uzglabāšanai ir
noteiktas īpašas
prasības, lai
novērstu un
aizkavētu infekcijas
izplatīšanos

Nav
bīstami

-

VAC darbība

4t

2t

6t

6 t*

R12*

6 t*

D9*

**

6t

Nav
bīstami

-

VAC darbība

8t

2t

10 t

6 t*

R12*

10 t*

D9*

**

10 t

bīstami

-

VAC darbība

2t

2t

4t

6 t*

R12*

4 t*

D9*

**

4t

* Saskaņā ar 22.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.353 „Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības” 43. punktu ārstniecības atkritumu
priekšapstrāde ir atkritumu īpašību mainīšana, lai ar tiem veiktu jebkuras citas pārstrādes vai reģenerācijas darbības (atkritumu pārstrādes un reģenerācijas veids R12 atbilstoši
normatīvajiem aktiem par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem), vai ārstniecības atkritumu priekšapstrāde ir atkritumu fizikāli ķīmiska apstrāde, pēc kuras rodas
savienojumi vai maisījumi, kuri tiek apglabāti (atkritumu apglabāšanas veids D9 atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem).
** Dezinficētie atkritumi tiek pievienoti sadzīves atkritumu plūsmai un tiek nodoti sadzīves atkritumu apsaimniekotājam.
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22. tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu nosaukums(2)

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

200101

Papīrs un kartons

160214

Nederīgas iekārtas, kuras
neatbilst 160209,160210,
1602011, 1602012 un 160213
klasei
Luminiscentās spuldzes un citi
dzīvsudrabu saturoši atkritumi
Laboratoriju ķīmiskās vielas,
kuras sastāv no bīstamām
vielām vai satur bīstamas
vielas, arī laboratoriju ķīmisko
vielu maisījumi
Citas baterijas un akumulatori

200121
160506

160605
180109

Medikamenti, kuri neatbilst
180108 klasei
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Atkritumu
bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(tonnas/ga
dā)

Nav bīstami

500 m³

Nav bīstami

6t

Nav bīstami

0,1 t

bīstami

konteiners

0,01 t

bīstami

0,002 t

Nav bīstami

0,012 t

Nav bīstami

0,001 t

Pārvadāšanas
veids(5)

Komersants, kas veic
atkritumu pārvadājumus (vai
atkritumu radītājs)

Komersants, kas saņem
atkritumus

Autotransports

Uzņēmums, kas saņēmis
attiecīgu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju

Uzņēmums, kas saņēmis
attiecīgu atkritumu
apsaimniekošanas atļauju
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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 saņemtajiem dokumentiem

Norāde par
datumu

Valsts asinsdonoru centra iesniegums atļaujas saņemšanai B
kategorijas piesārņojošai darbībai VVD LRVP iesniegts

Saņemts VVD
LRVP 25.07.2012.

VVD LRVP vēstule Nr. 5-4/3069 Par iesniegumu B
kategorijas piesārņojošas darbības atļaujai

20.08.2012.

Valsts asinsdonoru centra iesniegums atļaujas saņemšanai B
kategorijas piesārņojošai darbībai VVD LRVP iesniegts

Saņemts VVD
LRVP 17.09.2012.

VVD LRVP vēstule Nr.5-4/3700 Par iesnieguma atļaujas
saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai pieņemšanu

05.10.2012.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides
pārvaldes 17.10.2012. vēstule Nr. DMV-12-2937-nd

Saņemta VVD
LRVP 19.10.2012.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 18.10.2012.
vēstule Nr. DA-12-1613-nd

Saņemta VVD
LRVP 19.10.2012.

Veselības inspekcijas 17.10.2012. vēstule Nr.5.529/21366/10443 Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B
kategorijas piesārņojošai darbībai

Saņemta VVD LRVP
22.10.2012.

VVD LRVP vēstule Nr. 5-4/3907 Par papildus informācijas
pieprasīšanu

22.10.2012.

Valsts asinsdonoru centra 14.11.2012. vēstule Nr. 1-9.4/356
Par papildus informāciju

Saņemta VVD LRVP
14.11.2012.
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Iesnieguma kopsavilkums – 2.pielikums.
Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrība)
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas
atrašanās vietu
Latvijas Republikas Veselības ministrijas Valsts asinsdonoru centrs, Sēlpils iela 6, Rīga.
Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma iesniegšanas iemesls
Atļauja nepieciešama saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 1. pielikuma
5.1.punkts - iekārtas bīstamo atkritumu, tai skaitā naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai
pārstrādei, kuru jauda nepārsniedz 10 tonnu dienā.
Valsts asinsdonoru centrā Sēlpils ielā 6, Rīgā uzstādīta Austrijas kompānijas METEKA
augstfrekvences mikroviļņu iekārta Medister160 medicīnisko atkritumu dezinfekcijai. Medister160
iekārta veic termisku Valsts asinsdonoru centra darbības rezultātā radīto infekciozo atkritumu
pārstrādi, kuras rezultātā notiek infekciozā materiāla inaktivācija. Inaktivējamo materiālu ievieto
konteinerā un to savukārt kamerā, kur tas atrodas augstfrekvences mikroviļņu starojuma avotu
iedarbības zonā. Procedūras laikā konteiners nepārtraukti rotē ap savu asi, nodrošinot starojuma
iedarbības homogenitāti un temperatūras paaugstināšanās vienmērīgumu. Iekārta darbojas tikai
normālā darbības režīmā 8 stundas darba dienā. Dienā tiek inaktivēti aptuveni 70 kg atkritumu.
Drošības nolūkos iekārtā darbojas signalizācijas un bloķēšanas ierīces.
Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:
Ūdens patēriņš
Ūdens apgāde sadzīves un ražošanas vajadzībām atbilstoši noslēgtajam līgumam ar SIA „Rīgas
ūdens”.
Galvenie izejmateriāli (ieskaitot kurināmo un degvielu) un to lietojums
Medister160 iekārtā tiek inaktivēti Valsts asinsdonoru centra darbības rezultātā radušies
medicīniskie atkritumi.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Dezinfekcijas iekārtas darbībai tiek izmantots dezoderējošais pulveris Viscit pulveris.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Neattiecas un konkrēto darbību.
Atkritumu veidošanās un to apstrāde
Valsts asinsdonoru centra darbības rezultātā rodas sadzīves un bīstamie atkritumi.
Sadzīves atkritumi tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam, atbilstoši noslēgtajam līgumam.
Bīstamie atkritumi, kuri nav infekciozi un kuri nerodas dažādu medicīnisku manipulāciju
rezultātā (piemēram, luminiscentās spuldzes (atkritumu klase 200121), laboratoriju ķīmiskās vielas
(atkritumu klase 160506)), tiek nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekotājam, atbilstoši noslēgtajam
līgumam.
Medicīniskos atkritumus, kuri ir bīstami vai infekciozi un kuri rodas dažādu medicīnisku
manipulāciju rezultātā (atkritumu klases 180101, 180102, 180103), centralizēti dezinficē bīstamo
(medicīnisko) atkritumu dezinfekcijas iekārtā – Medister160. Pēc atkritumu dezinfekcijas, atkritumi
tiek pievienoti sadzīves atkritumu plūsmai un tiek nodoti kā sadzīves atkritumi sadzīves atkritumu
apsaimniekotājam, atbilstoši noslēgtajam līgumam.
Atkritumi tiek savākti drošos, speciālos konteineros. Bīstamo atkritumu uzglabāšanai tiek
izmantota slēgta telpa. Telpa ir marķēta ar atzīmi, kas norāda, ka tajā tiek uzglabāti bīstamie
(medicīniskie atkritumi). Uzņēmumā pastāvīgi tiek inaktivēti bīstamie (medicīniskie) atkritumi, kas
novērš bīstamo atkritumu nonākšanu/nokļūšanu apkārtējā vidē.
B kategorijas atļauja Nr. RI12IB0124
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Trokšņa līmeņa normatīvu pārsniegumi
Neattiecas un konkrēto darbību.
Iespējamo avāriju novēršana
Valsts asinsdonoru centrā ir izstrādāti un tiek nepārtraukti aktualizēti sekojoši dokumenti:
- civilās aizsardzības pasākumu plāns;
- drošības instrukcija „Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā”.
Ugunsgrēka gadījumiem uzņēmuma telpās izvietoti ugunsdzēšamie aparāti.
Nākotnes plāni – plānotā iekārtu paplašināšana, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija
Iekārtas paplašināšana, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija nav plānota.
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