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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
1. Likums „Par piesārņojumu”;
2. 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”.
* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus, sniegtas šīs
atļaujas C sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
Atļauja Nr. RI11IB0064 izsniegta 27.05.2011. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.
Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):
 vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā 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 piesārņojošo darbību veikšanaiˮ
4. punktu;
 mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta
trešās daļas 1.– 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
 pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs
prim daļā noteiktajos gadījumos.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:
 Stopiņu novada domei;
 Veselības inspekcijai;
 Vides pārraudzības valsts birojam.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Iepriekš SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra „Tuberkulozes
un plaušu slimību centrs” (turpmāk – Tuberkulozes un plaušu slimību centrs) darbību regulēja
Pārvaldes 14.06.2006. Valsts aģentūrai „Latvijas infektoloģijas centrs” izsniegtā B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauja Nr. RIT-R-B-0424.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs „Tuberkulozes un plaušu
slimību centrs” (turpmāk - stacionārs) sniedz augsti kvalificētu un kvalitatīvu stacionāro un
ambulatoro medicīnisko aprūpi tuberkulozes un plaušu slimību pacientiem. 01.10.2009.
„Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra” tika apvienota ar valsts aģentūru „Latvijas
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Infektoloģijas centrs”. Klīnikā ir 305 gultas vietas, kas nodrošina līdz 7500 slimnieku
ārstēšanu gada laikā.
Katlu mājā kā kurināmo izmanto dabas gāzi, gada patēriņš – 540 000 m3.
Saskaņā ar SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 15.06.2018.
iesniegumu, B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI11IB0064 darbības laikā
uzņēmumā notikušas šādas izmaiņas:



Pacientu gultas vietu skaits mainījies no 460 uz 305;
Katlu mājā veikta veco apkures katlu demontāža (nominālā ievadīšanas siltuma jauda
1,217 un 1,902 MW; 24.09.2013. akts Nr. 1 un 08.02.2018. apliecinājums Nr. 08-1)
un uzstādīts jauns ūdens sildāmais katls Vitoplex 200, tips SX 2A, ar jaudu 1,95 MW
(ievadītā siltuma jauda 2,12 MW, lietderības koeficients 0,92) (bīstamo iekārtu
reģistrācijas Nr. 2KI027167).

Atbilstoši MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un
kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 2.29. apakšpunktam
Vitoplex 200 katls ir definēts kā vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta – sadedzināšanas
iekārta, kuras kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 1 MW un
mazāka par 50 MW.
Uz minētās sadedzināšanas iekārtas darbību ir attiecināmas MK 12.12.2017. noteikumu
Nr. 736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no
sadedzināšanas iekārtām” 1. pielikuma III tabulā „Emisijas robežvērtības esošajām
sadedzināšanas iekārtām ar jaudu no 1 līdz 5 MW (izņemot gāzturbīnas un dzinējus), ko
piemēro, sākot ar 01.01.2030.” un 4. pielikumā „Emisijas robežvērtības esošajām vidējas
jaudas sadedzināšanas iekārtām” noteiktās prasības.
Sakarā ar iepriekš minētajām izmaiņām, atbilstoši 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” 62. punktam, SIA „Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” izstrādāja un iesniedza Pārvaldē iesniegumu
atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai 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” prasībām.
7. Atrašanās vietas novērtējums
Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam stacionārs „Tuberkulozes un plaušu
slimību centrs” atrodas sabiedrisko ārstniecības, veselības un sociālas aprūpes iestāžu apbūves
teritorijā.
No visām četrām pusēm klīniku ieskauj mežs, ziemeļaustrumos – Mazās Juglas upe.
Ziemeļaustrumu virzienā apmēram 400 m attālumā atrodas divstāvu dzīvojamā ēka.
Stacionāra teritorija atrodas Mazās Juglas upes aizsardzības piekrastes joslā Ministru
kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes
aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi
Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu 2011. gadā netika pieprasīti
valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi.
Pārvalde 27.05.2011. izsniedza Valsts aģentūrai „Latvijas infektoloģijas centrs” B
kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. RI11IB0064 30 dienu laikā no iesnieguma
saņemšanas dienas, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 28. panta devītajai daļai, kur ir
teikts: „Reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegumu, kas iesniegts šā
panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā, izvērtē tās rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz
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operatoram iepriekš izsniegto B kategorijas atļauju un tās nosacījumu grozījumiem (ja tādi ir
izdarīti) un saskaņā ar šā likuma 32. panta pirmajā daļā noteikto izsniedz jaunu atļauju 30
dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas”. Līdz ar to valsts vai pašvaldību institūciju
priekšlikumi netika pieprasīti.
Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un
atjaunošanu 2018. gadā Pārvaldē ir saņemts Veselības inspekcijas 02.08.2018. atzinums Nr.
2.3.3-21/18791/ Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai.
Veselības inspekcija atzinumā Nr. 2.3.3-21/18791/ norāda, ka tā piekrīt B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas atjaunošanai, ievērojot šādus nosacījumus:
- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16., 17. un 19. panta prasībām;
- bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, marķētā iepakojumā saskaņā ar MK 21.06.2011.
noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
Izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā atļaujas C sadaļā.
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

Operatora skaidrojumi netika pieprasīti.
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

Operators norāda, ka apgaismojums ir nodrošināts ar enerģiju taupošām dienasgaismas
lampām un LED spuldzēm. Visi atkritumi tiek atbilstoši apsaimniekoti. No sadzīves
atkritumiem atsevišķi tiek šķiroti: kartons, plastmasa, stikls.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens
Ūdensapgāde (21 600 m3/gadā) notiek saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Stopiņu novada
pašvaldības aģentūru „Saimnieks”. Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām un iekārtu
(sterilizācija, apkures sistēma u.tml.) ekspluatācijas nodrošināšanai.
Informācija par ūdens lietošanu norādīta 11. tabulā.
Enerģija
Elektroenerģiju izlieto medicīnas iekārtām, apgaismojumam, dzesēšanas un saldēšanas
iekārtām. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu norādīta 7. tabulā.
Elektroenerģiju stacionārs saņem no AS „Latvenergo”. Elektroenerģijas pārtraukuma
gadījumos pamatfunkciju nodrošināšanai tiek izmantots dīzeļģenerators.
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Izejmateriāli un ķīmiskās vielas
Ārstniecības procesos un saimniecības uzturēšanas darbos tiek pielietotas dažādas
ķīmiskās vielas. Saskaņā ar iesniegumu to uzglabāšana un apsaimniekošana ir atbilstoša
prasībām.
Operators neizdala lielākajā daļā medicīniskajās manipulācijās pielietotās ķīmiskās vielas
un maisījumus, jo tās ir daudz, tiek pielietotas nelielos apjomos, to sortiments ir mainīgs un
tās tiek iepirktas no aptieku tīkliem.
Turpmāk raksturoti ražošanas procesam būtiski materiāli, ķīmiskas vielas un maisījumi:
 kā pretslīdes materiāls uz slidenām ejām tiek kaisīts tehniskais sāls un smilts maisījums;
 iekārtu darbības nodrošināšanai ūdens sagatavošanas procesā tiek izmantots granulēts
sāls;
 3 L un 15 L balonos uzglabā saspiestu skābekli, ko izmanto ārstniecības procesos;
 ģeneratoru bākās uzglabā dīzeļdegvielu līdz 400 L;
 stacionāra teritorijā ēkām ir uzstādītas kondicionēšanas iekārtas un tās kompresoros kā
aukstuma aģentu izmanto R410A un R407, kondicionēšanas iekārtas tiek iedarbinātas
tikai nepieciešamības gadījumā, bieži vien tās ir atslēgtas. Kopējais kondicionieru skaits
ir 22 vienības. Vidējā jauda 3,1 kW;
 telpu un virsmu uzkopšanā, dezinficēšanā, trauku, roku mazgāšanā u.c. saimniecības
uzturēšanas procesos tiek patērēti dažādi sadzīves ķīmijas produkti. Tos iepērk atbilstoši
iepirkumu konkursiem, noslēgtiem līgumiem un to veidi (ražotāji un to ražotie produkti)
ir mainīgi, lai arī paredzēti vieniem un tiem pašiem mērķiem.
Sašķidrināto un saspiesto gāzu piegādi, uzpildi un apkopi nodrošina specializēts
uzņēmums.
Ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu apkopes un aukstuma aģentu uzpildes darbus
nepieciešamības gadījumā veic līgumorganizācijas SIA „Tehline” uzņēmuma darbinieki.
Valsts vides dienests 12.07.2017. SIA „Tehline” izsniedza speciālo atļauju (licenci)
Nr. CS17OF00031 darbībām ar aukstuma aģentiem.
Informācija par ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto
ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami,
norādīta 2. tabulā, savukārt informācija par bīstamajām vielām un maisījumiem, kas izmantoti
ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos,
apkopota 3. tabulā.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” darbības rezultātā emisijas gaisā rodas
no apkures katla ekspluatācijas. Stacionāra katlu mājā uzstādīts ūdens sildāmais katls
Vitoplex 200, tips SX 2A, ar nominālo siltuma jaudu 1,95 MW (ievadītā jauda 2,12 MW,
lietderības koeficients 0,92). Sadedzināšanas iekārtas darbības rezultātā atmosfēras gaisā tiek
emitēts slāpekļa dioksīds un oglekļa oksīds.
Pārvalde norāda, ka emisijas avotu numuriem jāpaliek nemainīgiem saskaņā ar valsts SIA
„Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izstrādātās kārtības „Pārskata
veidlapas „Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” aizpildīšanas kārtība” prasībām. Ja
emisijas avots tiek likvidēts, tad likvidē arī numuru un turpmāk izvairās no šī numura
piešķiršanas citam (jaunam) emisijas avotam. Šādas pieejas mērķis ir nodrošināt emisiju datu
izsekojamību pa avotiem ilgstošā laikā statistikas pārskatā. Līdz ar to jaunajam emisijas
avotam tiek piešķirts numurs A3.
Pārvalde atbilstoši SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 28.05.2018.
iesniegtajiem ievaddatiem veica gaisa piesārņojošo vielu izkliedes indikatīvos aprēķinus
(modelēšanu) emisijām no mazās katlumājas SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca” stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Upeslejās, Stopiņu novadā.
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Aprēķini veikti saskaņā ar MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo
katlumāju apsaimniekošanai” 8. punkta prasībām, izmantojot licencētu (licences Nr. P990661-C-AS300-LV) ADMS Screen 3 datorprogrammu.
Ārtelpu gaisa piesārņojošo vielu aprēķinātās koncentrāciju vērtības uzrādītas tabulā:

Katlumājas atrašanās vieta
(adrese)

UPESLEJAS,
STOPIŅU
NOVADS,
LV-2118

Piesārņojuma
koncentrācija
Maksimālā
attiecībā pret
Piesārņojošā koncentrācija Noteikšanas
gaisa
(ārtelpu
viela
periods
kvalitātes
gaisā), g/m3
normatīvu,
(%)

Slāpekļa
dioksīds

3,47
0,15

Oglekļa
oksīds

< 4,45

1h
kalendāra
gads
diennakts
8 h laikā

1,7
0,4
0,045

Indikatīvo aprēķinu (modelēšanas) rezultātā nav konstatēta gaisa kvalitātes normatīvu
pārsniegšanas iespēja no stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Upeslejās,
Stopiņu novadā katlumājas emisijām, un atbilstoši MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015
„Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 10. punkta prasībām ņemt vērā arī gaisu
piesārņojošo vielu fona koncentrāciju attiecīgajā teritorijā nav nepieciešams. Piesārņojošo
vielu koncentrācijas nepārsniedz MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa
kvalitāti” 2. un 8. pielikumā noteiktos gaisa kvalitātes robežlielumus.
Sakarā ar to, ka katla A3 nominālā ievadītā siltuma jauda nepārsniedz 5 MW, tās
darbības veids atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai. Ņemot vērā iepriekš minēto,
konkrētās sadedzināšanas iekārtas darbībai netiek noteikti piesārņojošo vielu emisijas limiti,
jo saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas
resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas
sistēmas” 27. punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu
piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām
limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”.
Emisijas avota fizikālais raksturojums dots 12. tabulā. Informācija par piesārņojošām
vielām, kas tiek emitētas gaisā no emisijas avota, dota 13. tabulā.
9.5. smaku veidošanās

Uzņēmuma darbības rezultātā nav konstatēti emisijas avoti ar izteiktu smaku, kas būtu
uztverama ārpus uzņēmuma teritorijas.
Līdz šim nav saņemtas sūdzības par smakām uzņēmuma darbības rezultātā.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Stacionārā radušos sadzīves notekūdeņus pieņem un veic šo ūdeņu attīrīšanu Stopiņu
novada pašvaldības aģentūra „Saimnieks”. Notekūdeņu novadīšana norādīta 18. tabulā.
Lietus un sniega kušanas ūdeņi no teritorijas lietus ūdeņu savākšanas sistēmas bez
attīrīšanas tiek novadīti Mazās Juglas upē (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N100521). To
negatīva ietekme uz Mazās Juglas ūdens kvalitāti nav konstatēta. Lietus ūdeņu novadīšana
norādīta 17. tabulā.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Operators norāda, ka stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” rodas gan
nebīstami, gan bīstami atkritumi – tie visi tiek atbilstoši apsaimniekoti.
Lielāko atkritumu īpatsvaru veido sadzīves atkritumi, kas rodas gan ārstniecības procesos
(zāļu, iekārtu iepakojumi u.c. nebīstami atkritumi), gan darbinieku un stacionāra apmeklētāju
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sadzīvē (iepakojumi, pārtikas pārpalikumi u.c. nebīstami atkritumi). Sadzīves atkritumu
uzkrāšana dienas ietvaros notiek palātās un kabinetos izvietotajās atkritumu urnās. To tālāka
uzkrāšana 1-3 dienu ilgā posmā notiek savācēja uzstādītajos atkritumu konteineros, katra
ietilpība – 1,1 m3. No sadzīves atkritumiem atsevišķi tiek šķirots kartons – konteinera ietilpība
1,1 m3, plastmasa – konteinera ietilpība 1,1 m3. Sadzīves atkritumi tiek izvesti trīs reizes
nedēļā, savukārt šķirotie atkritumi pēc pieprasījuma.
Ārstniecības iestādēm specifiski ir veselības aprūpes atkritumi (šļirces, sistēmas), kas
veidojas ārstniecības procesos. Atbilstoši MK 22.05.2012. noteikumu Nr. 353 „Ārstniecības
iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības” II nodaļai, šie atkritumi infekciju
izplatīšanās riska dēļ tiek klasificēti kā bīstamie atkritumi un savākti sekojoši:
 marķētos oranžas krāsas dažāda tilpuma atkritumu maisos ar savelkošu lentu. Atkritumu
uzkrāšanas laikā maisi ir ievietoti dažāda tilpuma speciāli marķētās atkritumu tvertnēs –
ar vāku un ar kāju regulējamu atvēršanās mehānismu;
 1,5 L un 3 L vienreizlietojamie konteineri ārstniecības nodaļās tiek izmantoti asu
priekšmetu savākšanai.
Stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” atbilstoši MK. 22.05.2012. noteikumu
Nr. 353 „Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasībām” VI nodaļai
neveic infekciozo atkritumu priekšapstrādi, tos nodod līgumorganizācijai.
Par veselības aprūpes atkritumu un dzīvsudraba saturošu atkritumu savākšanu noslēgts
sadarbības līgums ar SIA „LAUTUS”. Minētā uzņēmuma pārstāvji atkritumus izved trīs
reizes nedēļā, kā arī nepieciešamības gadījumā 24 stundu laikā no pieteikšanas brīža.
Nolietotās luminiscentās spuldzes vajadzības gadījumā tiek nomainītas un nederīgās tiek
savāktas uzglabāšanai kastē atsevišķā telpā. Uzkrātās nolietotās luminiscentās spuldzes tiek
nodotas uz noslēgtā sadarbības līguma pamata SIA „LAUTUS”.
Pieejamo līdzekļu ietvaros, pamazām nomainot novecojošo biroja tehniku pret
mūsdienīgām iekārtām, rodas nolietotās biroja tehnikas atkritumi. Tos centralizēti savāc visā
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un nodod tālākai apsaimniekošanai
līgumorganizācijai SIA „LAUTUS”. Nododot šo tehniku apsaimniekotājiem, tiek saņemts
pieņemšanas – nodošanas akts.
Par bīstamiem atkritumiem stacionārā uzskatāmi veselības aprūpes atkritumi (atkritumi,
kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas speciālas prasības, lai novērstu un aizkavētu
infekcijas izplatīšanos) luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi.
Veselības aprūpes atkritumi gada laikā var rasties maksimāli līdz 25,00 tonnām.
Pārvaldes ieskatā SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nav paredzējusi
visas atkritumu klases, kas var veidoties stacionāra darbības rezultātā, t.sk., papīra un
kartona iepakojums (atkritumu klase 150101), plastmasas iepakojums (atkritumu klase
150102) un stikla iepakojums (atkritumu klase 150107). Kā norādīts iesniegumā un publiski
pieejamās atskaitēs (valsts SIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu
bāzē), uzņēmums atkritumus šķiro un nodod attiecīgi pa atkritumu klasēm, līdz ar to Pārvalde
papildina atļaujas 21. tabulu.
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21. tabulā, atkritumu savākšana un
pārvadāšana – 22. tabulā.
9.8. trokšņa emisija

Troksnis, ko rada uzstādītie sūkņi, kompresori, ventilācijas sistēma un katlumājas darbība,
ārpus ražošanas ēkas nav jūtams. Troksni rada arī apmeklētāju transportlīdzekļi un
specializētais medicīnas autotransports. Transporta kustība teritorijā var būt jebkurā diennakts
laikā, tomēr transporta plūsmas intensitāte ir relatīvi nebūtiska. Trokšņa mērījumi klīnikas
teritorijā nav veikti.
Stacionāra teritorija, kā arī tai piegulošās teritorijas ir salīdzinoši klusas.
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9.9. augsnes aizsardzība

Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu izpēte nav veikta.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs’’ civilās aizsardzības plāns izstrādāts
atbilstoši MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās
aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”, tas apstiprināts
2011. gadā. Plānā ir atrunātas vairākas iespējamās avārijas situācijas un pasākumi, to secība
iespējamās avārijas novēršanai. Stacionāra telpas ir aprīkotas ar ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes sistēmu. Visās telpās, kurās tiek veikti kosmētiskie remontdarbi, tiek uzstādītas
jaunas un prasībām atbilstošas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas. Objekta
ugunsdzēsība paredzēta no ūdens hidrantiem teritorijā un ūdens krāniem iekštelpās, kā arī
dažāda apjoma pulvera un oglekļa dioksīdu saturošiem ugunsdzēšamajiem aparātiem. Visu
iekārtu, līdzekļu pārbaudes un apkopes tiek veiktas atbilstošos laika posmos.
Avāriju, to seku uzraudzība un kontrole paredzēta saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu”
45. panta 4. apakšpunktu, kurā noteikts, ka operators nekavējoties informē attiecīgās
institūcijas:
 ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai,
veselībai vai videi;
 Avārijas vai tās draudu gadījumā.
Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma, drošības
pārskats.

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

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju
un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot
vērā Veselības inspekcijas un Stopiņu novada domes priekšlikumus.
1. Atļauja izsniegta SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra
„Tuberkulozes un plaušu slimību centrs’” darbībai Upeslejās, Stopiņu novadā:
- slimnīcai ar gultasvietu skaitu 305;
- katlu mājai, kur uzstādīts viens katls: ūdens sildāmais Vitoplex 200 tipa SX 2A, ar
jaudu 1,95 MW (ievadītā jauda 2,12 MW, lietderības koeficients 0,92), kā kurināmo
izmantojot dabas gāzi 54 000 m3/gadā.
2. Atļauja attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī
uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.
3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatora maiņas gadījumā iesniegt
Pārvaldē iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
4. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā
teritorijas plānojumā.
5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumuˮ 28. panta septīto daļu Pārvalde var atcelt atļauju, ja
tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
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6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie
piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides
piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
7. 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.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329. panta 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 cilvēku veselībai,
 darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāziņo Pārvaldei 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. 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.
11. 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.
12. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu
izpildi atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam.
Ieteicamā veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapas sadaļā
Atskaišu, iesniegumu un VEIDLAPU formas.
10.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.
11. Resursu izmantošana:
11.1. Ūdens

Ūdens apgāde saskaņā ar noslēgto līgumu ar Stopiņu novada pašvaldības aģentūras
„Saimnieks” un atbilstoši 11. tabulai.
11.2. Enerģija

1. Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” 4. panta 10. punkta prasībām. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus.
2. Kurināmā izmantošana atļauta saskaņā ar 4.tabulā dotajiem datiem.
3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti.
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11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi operatoram uzglabātais daudzums atļauts
saskaņā ar 2. un 3. tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu daudzums pārsniedz
noteikto limitu, operatoram jāgriežas Pārvaldē ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk
kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
2. 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 MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 795 „Ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2. un 3. punkta prasībām.
3. Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām
vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro īpaša rūpība
un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku
dzīvībai, veselībai un īpašumam.
4. Darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem produktiem jāveic personālam, kura
izglītības līmenis atbilst MK 23.10.2001. noteikumu Nr. 448 „Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām
vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
5. 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
28.05.2015. Komisijas Regulai (ES) 2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH). Drošības datu lapas uzglabāt personālam
pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
marķējumā nodrošināt valsts valodā.
6. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasībām. Īstenot pāreju uz globāli harmonizēto ķīmisko
vielu un to maisījumu klasificēšanu un marķēšanu (GHS) atbilstoši aktualizētajā Regulā
(EK) Nr. 1272/2008 (ar grozījumiem) norādītajam.
7. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi
pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
8. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši Iepakojuma likumam un MK 19.10.2010. noteikumu
Nr. 983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu,
reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju
piemērošanas piemēriem” prasībām.
9. Aizliegts realizēt dīzeļdegvielu, kurā sēra saturs pārsniedz 0,10 masas procentus saskaņā
ar MK 26.09.2006. noteikumu Nr. 801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu
noteiktiem šķidrās degvielas veidiem” 13. punkta prasībām.
10. Katru gadu līdz 31. martam iesniegt VISA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar ozona slāni noārdošajām
vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm atbilstoši 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” 2. punktam un 1.
pielikumam.
11. Fluorētās siltumnīcefekta gāzes (freonus) apsaimniekot saskaņā ar 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” un Regulas
Nr.517/2014 prasībām.
12. Nodrošināt aukstuma aģentu noplūžu pārbaudi, 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” 7. punkta, Eiropas
Parlamenta un Padomes 16.09.2009. Regulas (EK) Nr.1005/2009 par ozona slāni
noārdošām vielām 23. panta 2. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes 16.04.2014.
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Regulas (EK) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu
(EK) Nr. 842/2006 3. panta 2. un 3. punkta prasības.
13. Atbilstoši 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” 7. punktam un 21. punktam nodrošināt aukstuma aģentu noplūžu
pārbaudes.
14. Jāievieš un jāsaglabā dati par aukstuma iekārtām atbilstoši 16.04.2014. Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.517/2014 „Par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006” 6. panta prasībām.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12. tabulā dotajiem parametriem un 15. tabulā
norādītajām robežvērtībām.
12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
12.4. Smakas

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju
Pārvaldē saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 23. punkta prasībām.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

13. Lai pamatotu emisiju robežvērtību atbilstību MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 736
„Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no
sadedzināšanas iekārtām” 4. pielikuma prasībām un noteiktajiem emisijas limitiem, kad
katli darbojas stabilos apstākļos ar reprezentatīvu vienmērīgu slodzi, emisijas avotam A3
veikt reizi trijos gados piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli mērījumu
ceļā oglekļa oksīda un slāpekļa dioksīda emisijām atbilstoši likuma „Par piesārņojumu”
4. panta pirmās daļās 3. punktam un 45. panta otrajai daļai, kā arī MK 17.01.2009.
noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā
veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību
sabiedrībai” 9. punktam, MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš,
ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 75.
un 90. punktam.
1. Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā un atbilstoši Latvijas nacionālo
standartu sarakstam saskaņā ar MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 736 „Kārtība, kādā novērš,
ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 6., 72.
un 74. punktu.
2. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu
pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem.
3. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas normatīvajos aktos un atļaujā
noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā ziņot Pārvaldē un atbilstoši 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” 22. punktam iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā
jāparedz mērķi un to sasniegšanas termiņi, nepieciešamie pārveidojumi un to izpildes
termiņi.
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4. Veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli emisijas avotam aprēķinu
ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes.
5. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī
sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš,
iekārtas procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt
izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.
6. Veikt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas daudzuma aprēķinu atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma 16. panta un MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā
aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un
auditē apsaimniekošanas sistēmas” 34. punkta prasībām. Oglekļa dioksīda emisiju
aprēķinam izmantot aktuālākos datus - zemāko sadegšanas siltumu [Qzd] un emisijas
faktoru ar oksidācijas faktoru [E’CO2].
12.6. 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

1. Jāveic dabas resursu nodokļa aprēķins par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu
nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā
dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz
attiecīgajā Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajā iestādē.
2. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma veidiem,
apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides
inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus
atbilstoši MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas
resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas
sistēmas” 43. punktam un 6. pielikumam.
3. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.2 –
Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu,
veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar
MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās
statistikas veidlapām” prasībām.
4. Mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus pievienot valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālajai statistikas veidlapai
„Veidlapa Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” kā atsevišķu pielikumu.
5. Mainot ražošanas apjomus un uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, informēt
Pārvaldi.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves notekūdeņus saskaņā ar līgumu novadīt uz Stopiņu novada pašvaldības
aģentūras „Saimnieks” kanalizācijas sistēmu un atbilstoši 18. tabulai.
2. Lietus notekūdeņus novadīt Mazajā Juglā saskaņā ar 17. tabulu.
3. Līgumam par sadzīves notekūdeņu novadīšanu jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.
34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43. punkta prasībām.
B kategorijas atļauja Nr. RI11IB0064

13

4. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija
virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar MK
22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.
punktu.
5. Lietus kanalizācijas izplūdē nodrošināt sekojošas lietus notekūdeņu piesārņojošo vielu
koncentrācijas:
- suspendētās vielas - līdz 35 mg/l;
- naftas ogļūdeņraži - neveido redzamu plēvīti uz ūdens virsmas vai pārklājumu uz
ūdensteces grunts.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic
cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi.
2. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka notekūdeņos netiek
ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.
3. Lietus notekūdeņu kvalitātei jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” 56. un 59. punktu reizi gadā veikt lietus notekūdeņu laboratorisko kontroli izplūdē,
nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas suspendētām vielām un naftas produktiem.
Novērtējot notekūdeņu paraugu atbilstību noteiktajām prasībām, neņemt vērā tādas
parametru vērtības, kas radušās spēcīga lietus dēļ.
2. Ūdeņu paraugus noņemt un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai atbilstoši
MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65.
punktā noteiktajam.
3. Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentā.
4. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14. punkta
prasībām.
5. Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstības normatīvo
aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par atļaujas
nosacījumu izpildi.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumiem nepārvaramas varas
dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot ar Pārvaldi pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku
piesārņošanu.
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.
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14.2. trokšņa emisijas limiti

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

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa avotu
radīto trokšņu mērījumus atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām un informēt Pārvaldi par mērījumu
rezultātiem.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem,
izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa
mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas
atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas,
kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē
Veselības inspekcija.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas
pasākumiem un to rezultātiem.
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21. tabulai.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi

1. Ražošanas procesā radītos un sadzīves atkritumus savākt un, pirms nodot tos
apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam
paredzētās vietās uz ūdens necaurlaidīga seguma atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 15. panta prasībām.
2. Veicot darbības ar ražošanas atkritumiem, jāievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma
17. pantā noteiktās atkritumu radītāja un valdītāja prasības.
3. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
4. Bīstamos atkritumus līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt
uzņēmuma teritorijā speciāli aprīkotā vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta ceturto daļu. Bīstamos
atkritumus pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo
bīstamo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju.
5. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. panta prasībām aizliegts sajaukt
bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem. Bīstamie
atkritumi jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs
(konteineros, mucās, kastēs u.c.) atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
6. Bīstamos atkritumus uzglabāt, iepakot un marķēt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu
Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas,
marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas prasībām – izturīgā un drošā
iepakojumā (slēgtā tvertnē, mucā), uz kura ir etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības
simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu.
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7.
8.

9.

Ievērot MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība” prasības.
Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un
uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts
informācijas sistēma (BAPUS) saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumos Nr. 484 „Bīstamo
atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un
pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2. pielikumu.
Veicot darbības ar atkritumiem jāievēro MK 22.05.2012. noteikumu Nr. 353 „Ārstniecības
iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības” II sadaļas prasības.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1.

2.

Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā formā saskaņā ar MK
21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas,
uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punktu un
1. pielikumu.
Lai pamatotu statistikas pārskata veidlapā „Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”
iekļauto informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaite. Uzskaites datus
reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju
ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 23.05.2017.
noteikumu Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas 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, tai skaitā nosacījumi
monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas
sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
1. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām veikt un atkritumus uzglabāt uz ūdens
necaurlaidīga seguma tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.
2. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt
pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc
izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011.
noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
3. Ārstniecības iestādē radušos atkritumus uzglabāt atbilstoši MK 22.05.2012. noteikumu
Nr. 353 „Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības” prasībām.
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16.1Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās
daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas,
darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības
ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos
Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību
un novērst traucējuma cēloni. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar
operatora izstrādātajiem rīcības plāniem. Par vielu noplūdi nekavējoties ziņot Pārvaldei.
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz
vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu,
kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus
cilvēka veselībai vai videi
1. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.
panta 9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un
iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu ne vēlāk kā 30 dienas pirms
iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas operatoram iesniegt attiecīgu iesniegumu
Pārvaldē, kurā norādīti pasākumi, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši
atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta
informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B
kategorijas atļauju.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās
1. 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” 5. pantu.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā
rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt
un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma
draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības
likuma 27. un 28. pantu:
 ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt
visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī
tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus,
nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem
preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
 ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu
videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
 ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt
sanācijas pasākumus.
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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 91/689 EEK un 96/61/EK
grozīšanu
1. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties
jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. Pārvaldei pa telefoniem 67084278, 25666365, pa
e-pastu: 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 to seku likvidācijai.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās
vides aizsardzības institūcijas:
 ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
 ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai,
veselībai un videi;
 avārijas vai tās draudu gadījumā.
3. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums
videi, rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr.
281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas
pasākumu izmaksas” 48. punkta un 5. pielikuma prasībām.
4. Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā
Pārvaldē iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
2.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot
vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju,
iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei,
veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu
pārkāpumiem.
2. Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
 brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to
oriģinālus;
 brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
 uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.
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TABULAS
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
2. tabula
Ķīmiskās vielas vai
Uzglabātais daudzums
Izmantotais
Nr.p.k.
Ķīmiskā viela vai maisījums
Izmantošanas
maisījuma
(tonnas),
daudzums gadā
vai kods
(vai to grupas)
veids
veids (1)
uzglabāšanas veids (2)
(tonnas)
pretslīdes materiāls
ceļiem
pretslīdes materiāls
ceļiem
ūdens sagatavošanas
procesam

1.

sāls (NaCa), tehniskais

neorganiska viela

2.

smilts

neorganisks
maisījums

3.

sāls (NaCa)

neorganiska viela

4.

ziepes (cietās un šķidrās)

organisks maisījums

roku mazgāšanai

5.

Incidin Activ

telpām, aprīkojumam

6.

Clorinex - 60

7.

Sekusept Activ

dezinfekcijas
līdzeklis
dezinfekcijas
līdzeklis
dezinfekcijas
līdzeklis

telpām, aprīkojumam
aprīkojumam

2,0 noliktavā

3,00

3,0 noliktavā

7,00

0,025 maisos, iekštelpās

0,75

0,020 iepakojumos,
iekštelpās
0,015 iepakojumos,
iekštelpās
0,010 iepakojumos,
iekštelpās
0,070 iepakojumos,
iekštelpās

0,60
0,075
0,040
0,140

Piezīmes.
(1)
Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas,
kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.
(2)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.
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Bīstamās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3. tabula
Ķīmiskās
vielas vai
maisījuma
veids

Izmantošanas
veids

1.

skābeklis (O2)
saspiests

gāze

ārstniecības
procesos

231-956-9

7782-44-7

2.

oglekļa dioksīds
(CO2)

gāze

ārstniecības
procesos

204-696-9

124-38-9

3.

slāpeklis (N2)
saspiests

gāze

ārstniecības
procesos

231-783-9

7727-37-9

Nr.p.k.

Ķīmiskā viela
vai maisījums
(vai to grupas)

EK
numurs

CAS
numurs

Bīstamības
klase
oksidējoša viela,
gāze zem
spiediena, –
saspiesta gāzeBrīdinājums
gāze zem
spiediena, –
saspiesta gāzeBrīdinājums
gāze zem
spiediena, –
saspiesta gāzeBrīdinājums

Bīstamības
apzīmējums

Riska
iedarbības
raksturojums

Drošības prasību
apzīmējums

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids

GHS03

H270
H280

P244
P220
P370+P376
P403

5,0 tonnas
tvertnē
3L balonos,
telpās

48,00

GHS04

H280

P403

0,20
40L balonos,
telpās

0,52

GHS04

H280

P403

0,03
20L balonos,
telpās

0,18

GHS02
GHS08
GHS07
GHS09

H226
H304
H315
H332
H373
H351
H411

P261
P280
P301+P310
P331
P501

0,40
Dīzeļģeneratoru bākās

0,5

0,60
iekštelpās

1,2

0,05
iekštelpās

0,30

dīzeļdegviela

organisks
maisījums

elektrības
ražošanai
dīzeļģeneratorā

5.

tīrīšanas/mazgāš
anas līdzekļi

neorganisku/
organisku
vielu
maisījums

telpu,
virsmu,
trauku
tīrīšanai/
mazgāšanai

200-578-6
200-661-7

64-17-5
67-63-0

kairinošs;
kaitīgs

GHS02
GHS07

H225
H319
H336

P261
P233
P241
P280
P305+P351
P501

6.

veļas
mazgāšanas
līdzekļi

neorganisku/
organisku
vielu
maisījums

veļas
mazgāšanai

231-820-9
207-838-8
285-600-2
215-687-4
u.c.

7757-82-6
497-19-8
85117-50-6
1344-09-8
u.c.

kairinošs;
kaitīgs

GHS05
GHS07

H319
H302
H315
H318

P260
P280
P264
P337+P313

4.
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68334-30-5

kaitīgs

Izmantotais
daudzums
(tonnas/
gadā)
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7.

8.

9.

10.

11.

santehnikas
dezinfekcijas
(tīrīšanas)
līdzekļi

sadzīves
līdzeklis (rūsas
noņēmējs)

1-naphtol

hloroforms
(chloroform)

formaldehīds
(formaldehyde)

neorganisku/
organisku
vielu
maisījums

neorganisku/
organisku
vielu
maisījums

organiskie
savienojumi

organiskie
savienojumi

organiskie
savienojumi
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virsmu
dezinficēšanai

līdzeklis
rūsas
noņemšanai

palīgreaģents

palīgreaģents

palīgreaģents

231-595-7
201-186-8
231-765-0
200-580-7
u.c.

215-181-3
231-633-2
231-634-8
u.c.

201-969-4

200-663-8

200-001-8

7647-01-0
79-21-0
7722-84-1
64-19-7
u.c.

1310-58-3
7664-38-2
7664-39-3
u.c.

kairinošs
kodīgs
oksidējošs
Bīstams videi

Kodīgs

90-15-3

Kairinošs, viegli
uzliesmojošs

67-66-3

Kaitīgs norijot,
toksisks
ieelpojot,
kairina ādu, acis

50-00-0

Toksisks,
bīstams
veselībai,
kodīgs, var
izraisīt
alerģiskas ādas
reakcijas

GHS02
GHS05
GHS06
GHS07
GHS09

H226
H242
H314
H315
H318
H331
H332
H335
H312
H302
H400

P101
P261
P264
P270
P271
P280
P302+P340
P314
P403+P233
P405
P234
P390
P280
P260
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P310
P501
P261
P280
P303+P312
P302+P350
P305+P351+P338
P310

GHS05
GHS06
GHS07

H290
H300
H310
H330
H314

GHS05
GHS07

H302
H312
H315
H318
H335

GHS07
GHS08 2

H351
H302
H373
H315

P314
P302+P352

GHS05
GHS06
GHS08

H351
H331
H311
H301
H314
H317

P201
P202
P280
P308+P313
P405
P501

0,05
iekštelpās

0,25

0,02
iekštelpās

0,1

0,001
iekštelpās

Kairinošs,
viegli
uzliesmojošs
0,000000001

0,001
iekštelpās

Atkarībā no
veicamo
manipulāciju
skaita
0,0000009

0,004
iekštelpās

Atkarībā no
veicamo
manipulāciju
skaita
0,0000006
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12.

cinka hlorīds
(zinc chloride)

neorganiskie
savienojumi

palīgreaģents

231-592-0

GHS05
GHS07
GHS09

H302
H314
H400
H410

P260
P264
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P405

7646-85-7

Uzliesmojošs,
toksisks

GHS02
GHS07

H225
H319
H336

0,001
iekštelpās

Atkarībā no
veicamo
manipulāciju
skaita
0,00000002

P 210
P261
P 305+351+338

0,001
iekštelpās

Atkarībā no
veicamo
manipulāciju
skaita
0,00000002

13.

izopropanols
(isopropanol)

organiskie
savienojumi

palīgreaģents

200-661-7

67-63-0

Kairina acis,
viegli
uzliesmojošs,
tvaiki var
izraisīt
miegainību un
reiboni

15.

Freons R410a

organiska
viela

kondicionieros

200-839-4
206-557-8

75-10-5
354-33-6

īpaši viegli
uzliesmojošs

GHS04

H220
H280

P403

iekārtās
kopā 10,14
kg

0,001

16.

Freons R407c

organiska
viela

kondicionieros

200-839-4
206-557-8
212-377-0

75-10-5
354-33-6
811-97-2

īpaši viegli
uzliesmojošs

GHS04

H220
H280

P403

iekārtās
kopā 3,9 kg

0,00

Piezīmes.
(1)
Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas 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 (turpmāk – regula
Nr.1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr.1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm.
Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu
vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr.1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.
(2)
Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.
(3)
CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).
(4)
Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības
pasākumus atbilstoši regulai Nr.1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
(5)
Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.
(6)
Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam
norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu
Nr.1272/2008.
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Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
4. tabula
Izmantots
Gada laikā Sēra
transportam
izlietotais saturs ražošanas
elektroenerģijas
(1)
iekārtas
daudzums (%) procesiem apsildei
ražošanai
teritorijā
Degvieleļļa (mazuts) (t)
Dabasgāze (1000 m3)
Akmeņogles (t)
Dīzeļdegviela (t)
Benzīns (t)
Krāšņu kurināmais (t)
Degakmens eļļa (t)
Koksne (t)
Kūdra (t)
Citi kurināmā veidi (t)

490
-

490

Piezīme.
(1)
Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).
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Elektroenerģijas izmantošana (gadā)
7. tabula
Elektroenerģija MWh/gadā
izlietots
kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām
594,450
Apgaismojumam
498,250
Atdzesēšanai un saldēšanai
0,645
Vēdināšanai
Apsildei
Citiem mērķiem
27,600
Kopā
1120,945
Siltumenerģijas izmantošana (gadā)
8. tabula
Piegādātājs
-
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ražošanas procesos
-

Izmantošana, MWh/gadā
apsildei(1)
5142,86

citiem mērķiem
-
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Ūdens lietošana
11. tabula
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekam piederoša
urbuma
3. Ezers vai upe
4. Lietus ūdens
5. Citi avoti
Kopā:

-

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)
120

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)
21460

-

-

-

-

-

21600

-

120

21460

20

Kopējais ūdens
patēriņš (kubikmetri
gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

21600

Citiem mērķiem
(kubikmetri
gadā)
20

Emisijas avotu fizikālais raksturojums
12. tabula
Emisijas
avota
kods (1)

Emisijas avota
apraksts

A3

Katlu māja ar nominālo
jaudu 1.95 MW, gāze,
dūmenis

ģeogrāfiskās
koordinātas (2)
Z platums

A garums

56o55'43"

24o22'36"

Emisijas avota un emisijas raksturojums
dūmeņa
dūmeņa
augstums
iekšējais
plūsma
diametrs
Nm3/h
m
mm
15

600

1170

emisijas
temperatūra
°C (3)

emisijas
ilgums

156

365 dn/a
24 h/dn

Piezīmes.
(1)
Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.
(2)
Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.
(3)
Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.
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No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums

Katlu māja,
dabas gāze

tips

Vitoplex
200, SX
2A

emisijas
emisijas ilgums (h)
avota
kods (1) dnn gadā
A3

24

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

Piesārņojošā viela

13. tabula
Gāzu attīrīšanas Emisiju raksturojums
iekārtas
pēc attīrīšanas (5)
efektivitāte

8760

vielas
kods (2)

nosaukums

020 029
020 038

Oglekļa oksīds
Slāpekļa dioksīds

g/s (3)

0.021
0.025

mg/m3 (3)

64,615
76,923

nosautonnas/
kums,
gadā (3)
tips projektētā
0.657
0.784

-

-

g/s (4)

mg/ tonnas/
m3 (4) gadā (4)

0.021
0.025

64,615
76,923

faktiskā

-

0.657
0.784

Piezīmes.
(1)
Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.
(2)
Norāda katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
apstiprināto sarakstu.
(3), (4)
Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam
kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.
(5)
Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi. Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt
salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.

Piesārņojošo vielu emisijas limiti
15. tabula
Nr.
p.k.

Emisijas avots
ģeogrāfiskās koordinātas
nosaukums
Z platums
A garums

Katlu māja ar nominālo
A3 jaudu 1.95 MW, dabas gāze,
dūmenis

Piesārņojošā viela
nosaukums
Oglekļa oksīds

o

56 55'43"

kods

g/s (2)

020029

*

o

24 22'36"
Slāpekļa oksīdi

020039

*

mg/m3 (2)
150
(100)**
350
(250)**

t/gadā (2)

O2 %

*
3

*

Piezīmes.
*- saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē
apsaimniekošanas sistēmas” 27.punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par
piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”.
**- koncentrācija, kuru jānodrošina sakot ar 01.01.2030.
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(1)
(2)

Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.
Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m 3) un tonnās gadā (t/gadā).

Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdensobjektos
(grāvī, upē, ezerā, jūrā)
17. tabula

Izplūdes vietas nosau- Izplūdes vietas
kums un adrese
identifikācijas
(vieta)
numurs(1)

Stacionārs „Tuberkulozes
un plaušu slimību
centrs”, Upeslejas,
Stopiņu novads
(1)

N100521

Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās
koordinātas

Notekūdeņu
daudzums

Saņemošā ūdenstilpe

Z platums

A garums

nosaukums

56o55'44"

24o22'44"

Mazā
Jugla

ūdenssaimniecības
iecirkņa
kods

ūdens
caurtece
(m3/h)

4123454

-

Izplūdes
ilgums(2)
(stundas
diennaktī
vai dienas
gadā)

m3/d
(vidēji)

kubikmetri
gadā
(vidēji)

Lietus

23 690 Nevienmērīgi

notekūdeņi

Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.

Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu
18. tabula
Izplūdes vietas numurs un
adrese (1)

Stacionārs „Tuberkulozes un
plaušu slimību centrs”,
Upeslejas, Stopiņu novads

Izplūdes vietas ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

56° 55’ 38”

24° 22’ 41”

Citas ūdens attīrīšanas
iekārtas operatora
nosaukums, pieslēgšanās
kontrolakas numurs
Stopiņu novada pašvaldības
aģentūra „Saimnieks”

Notekūdeņu daudzums (uz
(3)
ārējām notekūdeņu attīrīšanas Izplūdes ilgums
iekārtām saskaņā ar līgumu) (stundas dienā vai
dienas gadā)
m3/d
m3/gadā
59,178

21600

24 h/dnn
365 dnn/gadā

Piezīmes.
(1)
Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.
(2)
Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru.
(3)
Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).
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Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
21. tabula
Atkritumu
bīstamība

Atkritumu
klase (1)

Atkritumu nosaukums(2)

200301

Nešķiroti sadzīves
atkritumi

nav bīstami

150101

Papīra un kartona
iepakojums

nav bīstami

150102

Plastmasas iepakojums

nav bīstami

150107

Stikla iepakojums

nav bīstami

(3)

Adatas un citi asi
180101
priekšmeti, kuri nav
nav bīstami
infekciozi
Luminiscentās spuldzes un
200121
citi dzīvsudrabu saturoši
bīstami
atkritumi
Atkritumi, kuru savākšanai
un uzglabāšanai ir noteiktas
180103
īpašas prasības, lai
bīstami
novērstu un aizkavētu
infekcijas izplatīšanos

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
Pagaidu
saņemts
no
saražots
pārstrādāts
apglabāts
glabānodots citiem
citiem
šanā
uzņēmumie
RDkopā
avots tonnas uzņēmumiem kopā daudau(tonnas galvenais
m
(uzņēmējkods
kods
(4)
(uzņēmējgadā
dzums (5) dzums (6)
gadā)
sabiedrībām)
sabiedrībām)
ārstniecības
**
304,8
304,8
304,8
304,8
process
ārstniecības
1,1 m3 procesi, pacienti
*
*
*
*
un personāls
ārstniecības
1,1 m3 procesi, pacienti
*
*
*
*
un personāls
ārstniecības
1,1 m3 procesi, pacienti
*
*
*
*
un personāls
**

Ārstniecības
process

0,35

-

0,35

-

-

-

-

0,35

0,35

0,30

apgaismošana

0,21

-

0,21

-

-

-

-

0,21

0,21

**

ārstniecības
process

17,92

-

17,92

-

-

-

-

17,92

17,92

Piezīmes.
(1) (2) (3)
, , Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamusˮ un Ministru
kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroliˮ.
(4)
Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5)
R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiemˮ.
(6)
D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiemˮ.
* Atbilstoši radītajam daudzumam.
** Nodot ne retāk kā reizi 3 mēnešos kopš rašanās laika.
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Atkritumu savākšana un pārvadāšana
22. tabula
Atkritumu
klase(1)

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu
bīstamība (3)

Savākšanas veids(4)

Pārvadāto
atkritumu
daudzums
(t/gadā)

200301
150101
150102
150107

Nešķiroti sadzīves atkritumi
Papīra un kartona iepakojums
Plastmasas iepakojums
Stikla iepakojums
Luminiscentās spuldzes un citi
dzīvsudrabu saturoši atkritumi
Atkritumi, kuru savākšanai un
uzglabāšanai ir noteiktas īpašas
prasības, lai novērstu un aizkavētu
infekcijas izplatīšanos

nav bīstami
nav bīstami
nav bīstami
nav bīstami

konteiners
konteineri
konteineri
konteineri

304,8
*
*
*

autotransports
autotransports
autotransports
autotransports

bīstami

kaste

0,21

autotransports

bīstami

konteiners

17,92

autotransports

200121

180103

Pārvadāšanas
veids(5)

Komersants, kas
veic atkritumu
pārvadājumus
(vai atkritumu
radītājs)
Komersants, kas
ir saņēmis
attiecīgu
atkritumu veida
pārvadāšanas
atļauju, sadzīves
atkritumu
pārvadātājs ir
noslēdzis līgumu
ar pašvaldību

Komersants, kas
saņem
atkritumus
Komersants, kas
ir saņēmis
attiecīgu
atkritumu
apsaimniekošanas
atļauju, sadzīves
atkritumu
apsaimniekotājs ir
noslēdzis līgumu
ar pašvaldību

Piezīmes.
(1) (2) (3)
, , Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamusˮ.
(4)
Konteineri, mucas, maisi un citi.
(5)
Autotransports, dzelzceļš, jūras transports
* Atbilstoši radītajam daudzumam.
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Pielikumi
1. pielikums
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)
Informācija par dokumentiem

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” atļauja B
kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI11IB0064
Pārvaldes 07.03.2018. lēmums Nr. RI18VL0073 par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca” B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr. RI11IB0064 pārskatīšanas un atjaunošanas
procedūras uzsākšanu
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
23.04.2018. iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr. RI11IB0064 pārskatīšanai un atjaunošanai
Pārvaldes 10.05.2018. vēstule Nr. 4.5.-10/3385 SIA „Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Par informācijas
sniegšanu
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
28.05.2018. iesniegums gaisa kvalitātes modelēšanai
Pārvaldes 05.06.2018. vēstule Nr. 4.5.-18/4132 SIA „Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Par mazo katlumāju
emisiju izkliedes aprēķinu rezultātiem
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
15.06.2018. iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr. RI11IB0064 pārskatīšanai un atjaunošanai
Pārvaldes 29.06.2018. vēstule Nr. 4.5-10/4707 SIA „Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Par iesnieguma
pieņemšanu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
pārskatīšanai un atjaunošanai
Pārvaldes 13.07.2018. vēstule Nr. 4.5.-10/5055 SIA „Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Par papildus
informācijas pieprasīšanu
Pārvaldes 19.07.2018. vēstule Nr. 4.5.-10/5196 SIA „Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un Stopiņu novada
pašvaldības aģentūrai „Saimnieks” Par papildus informācijas
pieprasīšanu
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
23.07.2018. iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas Nr. RI11IB0064 pārskatīšanai un atjaunošanai un
vēstule Par papildus informācijas sniegšanu
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
24.07.2018. vēstule Par papildus informācijas sniegšanu
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Iesniegts Pārvaldē

-

-

23.04.2018.

29.05.2018.
-

15.06.2018.

-

-

-

23.07.2018.

25.07.2018.
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2. pielikums
Iesnieguma kopsavilkums
1.1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”
Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118
1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārā “Tuberkulozes un plaušu
slimību centrs” ir 305 pacientu gultasvietas.
Piesārņojošās darbības veids atbilstoši 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 8. punkta 8.6. apakšpunktam – slimnīcas ar gultasvietu skaitu vairāk par 100;
2. pielikuma 1. punkta 1.1.1. apakšpunktam – sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā
siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā
kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo.
1.3. Ūdens patēriņš
Par ūdens piegādi SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Stacionāram
„Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” ir noslēgts līgums ar Stopiņu novada pašvaldības
aģentūru „Saimnieks”. Plānots, ka stacionāra maksimālais ūdens patēriņš var sasniegt 21600
m3/gadā. Tā kā ārstniecības iestādēm ir izvirzītas augstas sanitārās prasības, uzņēmumam nav
lielu iespēju ūdens patēriņu samazināt. Iespēju robežās ir uzstādītas ūdeni taupošas santehnikas
iekārtas.
1.4. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums
Ārstniecības procesos un saimniecības uzturēšanas darbos tiek pielietotas dažādas ķīmiskās
vielas. To uzglabāšana un apsaimniekošana ir atbilstoša prasībām. Elektroenerģijas pārtraukumu
brīžos, lai nodrošinātu pamatfunkciju veikšanu, tiek darbināts dīzeļģenerators, kura bākā (līdz
400 litri) ir dīzeļdegviela.
1.5. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai
Ārstniecības procesos un saimniecības uzturēšanas darbos tiek pielietotas visdažādākās
ķīmiskās vielas un maisījumi. To aizvietošanai nav lielas iespējas – iespējams izvēlēties videi
draudzīgākus līdzekļus tikai daļēji.
1.6. Nozīmīgās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)
Sadzīves notekūdeņus pieņem Stopiņu novada pašvaldības aģentūra „Saimnieks”. Lietus
ūdeņi bez attīrīšanas tiek novadīti Mazajā Juglā. Uzņēmums neveic sadzīves notekūdeņu
kvalitātes kontroli, izlases kārtā to veic Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks”
pārstāvji.
1.7. Atkritumu veidošanās un to apstrāde
Lielāko atkritumu īpatsvaru sastāda sadzīves atkritumi, kuri rodas gan ārstniecības procesos
(zāļu, iekārtu iepakojumi u.c. nebīstami atkritumi), gan darbinieku un stacionāra apmeklētāju
sadzīvē (iepakojumi, pārtikas pārpalikumi u.c. nebīstami atkritumi). Uz iesnieguma izstrādes
laiku uzņēmumam ir noslēgts sadarbības līgums par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu
ar SIA „LAUTUS”.
Ārstniecības iestādēm specifiski ir veselības aprūpes atkritumi (šļirces, sistēmas), kas
veidojas ārstniecības procesos. Par veselības aprūpes atkritumu un dzīvsudrabu saturošu
atkritumu savākšanu noslēgts sadarbības līgums ar SIA „LAUTUS”.
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Nolietotās luminiscentās spuldzes vajadzības gadījumā tiek nomainītas un nederīgās tiek
savāktas uzglabāšanai kastē atsevišķā telpā. Uzkrātās nolietotās luminiscentās spuldzes tiek
nodotas uz noslēgtā sadarbības līguma pamata SIA „LAUTUS”
Pieejamo līdzekļu ietvaros pamazām nomainot novecojošo biroja tehniku pret mūsdienīgām
iekārtām, rodas nolietotās biroja tehnikas atkritumi. Tos centralizēti savāc visā SIA „Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un nodod tālākai apsaimniekošanai
līgumorganizācijai SIA „LAUTUS”.
1.8. Trokšņa emisijas līmenis
Teritorijā nav veikti trokšņa līmeņa mērījumi. Sūdzības par troksni nav saņemtas.
1.9. Iespējamo avāriju novēršana
Stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” civilās aizsardzības plāns izstrādāts
atbilstoši MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās
aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”, tas apstiprināts 2011.
gadā.
Stacionāra telpas ir daļēji aprīkotas ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmu.
Objekta ugunsdzēsība paredzēta no ūdens hidrantiem teritorijā un ūdens krāniem iekštelpās, kā
arī dažāda apjoma pulvera un oglekļa dioksīdu saturošiem ugunsdzēšamajiem aparātiem. Visu
iekārtu, līdzekļu pārbaudes un apkopes tiek veiktas atbilstošos laika posmos.
2.1. Nākotnes plāni
Nav paredzēti fundamentāli būvniecības darbi. Stacionārā ik pa laikam tiek veikti
nepieciešamie iekštelpu kosmētiskie remontdarbi.
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3. pielikums
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