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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Z.v.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniegumu par tās apstrīdēšanu, iesniedzot VVD Daugavpils RVP (Raiņa
ielā 28, Daugavpilī, daugavpils@daugavpils.gov.lv). Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa
laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3 1. daļu.
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A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*.
1. Likums „Par piesārņojumu”.
2. Ministru kabineta 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” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1082).
* Atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C
sadaļā.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. DA11IB0033 (turpmāk - Atļauja Nr.
DA11IB0033) izsniegta 2011. gada 4. jūlijā uz visu: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sadzīves
centrs „Kristāls”” (turpmāk – SIA „Sadzīves centrs „Kristāls””, Objekts) darbības laiku Dobeles
ielā 30A, Daugavpilī, LV-5404.
Iesniegums Atļaujas Nr. DA11IB0033 nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai
iesniedzams Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – VVD
Daugavpils RVP):
- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošajā B kategorijas piesārņojošā
darbībā atbilstoši Noteikumu Nr. 1082 4.2. punkta prasībām;
- mēneša laikā pēc 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.
Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 56. punkta prasībām, atļaujas kopija nosūtīta:
1. Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (paziņošanai
oficiālajā elektroniskajā adresē).
2. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Latgales kontroles nodaļai (paziņošanai oficiālajā elektroniskajā adresē).
3. Daugavpils pilsētas domei (paziņošanai oficiālajā elektroniskajā adresē ).
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.
Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.
Nav.
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B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts:
VVD Daugavpils RVP 04.07.2011. izsniedza SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” B kategorijas
piesārņojošās darbības atļauju Nr.DA11IB0033 (turpmāk – Atļauja) uz visu attiecīgās iekārtas
darbības laiku.
Atbilstoši Noteikumu Nr. 1082 62. punktam un saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.
panta 3.2 daļu Atļauju bija jāpārskata un jāatjauno ik pēc septiņiem gadiem. VVD Daugavpils
RVP ar 29.12.2017. lēmumu Nr.DA17VL0116 uzsāka SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” B
kategorijas piesārņojošas darbības Atļaujas pārskatīšanas un atjaunošanas procedūru.
SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” iesniedza iesniegumu ar papildinformāciju Atļaujas
pārskatīšanai un atjaunošanai saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 prasībām.
Pieteiktās darbības īss apraksts.
SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” ir specializētais uzņēmums veļas mazgāšanai (tai skaitā
balināšanai) un apģērbu ķīmiskai tīrīšanai. Pēc 2017.-2018. gadu datiem veļas mazgāšana un
balināšana sastāda 230 – 240 kg veļas dienā jeb 62400 kg gadā. Veļas mazgāšanai un
balināšanai, ķīmiskai tīrīšanai izmanto mazgāšanas līdzekļus ap 5180 kg gadā un tetrahloretilēnu
līdz 330 kg gadā. Apģērbu ķīmiskā tīrīšana sastāda ap 150 kg apģērbu dienā jeb 39000 kg gadā.
Veļas mazgāšanas tehnoloģisko procesu gaitā izmanto dažādus mazgāšanas līdzekļus un
ķimikāliju veidus.
Veļas mazgātavās saskaņā ar piemēroto tehnoloģisko procesu notiek kā fizisko, tā arī
juridisko personu veļas mazgāšana un turpmāka apstrāde. Mazgātavas ir aprīkotas ar dažāda
veida automātikas mazgāšanas, žāvēšanas un žāvēšanas – gludināšanas iekārtām.
Veļas apstrādes tehnoloģiskais process sastāv no:
 veļas pieņemšanas;
 iezīmēšanas;
 šķirošanas;
 glabāšanas pirms apstrādes;
 transportēšanas līdz tehnoloģiskajām iekārtām;
 mazgāšanas;
 izgriešanas un žāvēšanas;
 gludināšanas;
 iepakošanas un locīšanas pirms nodošanas klientiem.
Sadzīves centrā veļas mazgāšanai tiek izvietotas 9 mazgāšanas mašīnas:
 divas mašīnas – automāti ar ietilpību 22 kg;
 viena mašīna – automāts ar ietilpību 13 kg;
 piecas mašīnas – automāti ar ietilpību 6 kg;
 viena mašīna – automāts ar ietilpību 15 kg veļas;
 Veļas žāvēšanai centrā tiek izvietotas 6.gab;
 žāvēšanas mašīnas – divas mašīnas ar ietilpību 22 kg; viena mašīna ar ietilpību
17 kg; viena mašīna ar ietilpību 8 kg un divas mašīnas ar ietilpību 6 kg veļas.
Apģērba ķīmiskās tīrīšanas tehnoloģiskais process iekļauj sevī sekojošās pamatoperācijas:
 veļas pieņemšanas no fiziskām un juridiskām personām;
 sākotnējā drēbju šķirošana;
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drēbju sagatavošana mazgāšanai organiskā šķīdinātājā;
mazgāšana un žāvēšana ķīmiskās tīrīšanas mašīnās;
ūdenī šķīstošu traipu iztīrīšana;
tīrā apģērba šķirošana;
mitruma – siltuma apstrāde;
apģērba kvalitātes kontrole.

Iekārtā veic apģērbu un citu tekstilizstrādājumu ķīmisko tīrīšanu. Ķīmiskās tīrīšanas procesā
tiek izmantots perhloretilēns. Traipu noņemšanai ķīmiskās tīrīšanas centrā izvietotas divas
perhlora mašīnas: Bõwe P300 (2002. g.) un Bõwe PX16 (2012. g.), kur izmanto tetrahloretilēnu
(perhloretilēnu). Katra perhlora mašīnas sistēmā atrodas 270 l tetrahloretilēna (perhloretilēna),
kas sistēmā tiek ieliets vienu reizi pirms mašīnas ieslēgšanas un tālāk tiek tikai papildināts.
Vienā mašīnas darba ciklā tiek apstrādāti līdz 15-16 kg apģērbu. Cikla ilgums – 40 minūtes,
tajā skaitā 5 minūtes apģērbu mazgāšana šķidrajā perhloretilēnā, pārējais laiks – apģērbu
žāvēšana. Apģērbu ķīmiskā tīrīšana sastāda ap 150 kg apģērbu dienā jeb 39000 kg/gadā.
Perhloretilēns tiek izmantots mašīnā līdz noteiktai tā piesārņotības pakāpei, ko novērtē
vizuāli caur lodziņu. Parasti perhloretilēna izmantošanas ilgums 10 cikli. Pēc ~10 cikliem
ķīmiskās tīrīšanas izmantojamais sistēmā tetrahloretilēns (perhloretilēns) tiek attīrīts un destilēts
un atgriezts atpakaļ sistēmā. Attīrīšanas un destilēšanas sistēmā ir hermētiski iebūvēta perhlora
mašīnas sistēma. Sistēmas papildināšanai (atsūknēšanas ar nogulsnēm rezultātā u.c.) tiek
izmantoti max 100 l vai 165 kg tetrahloretilēna (perhloretilēna) gadā katrai mašīnai un kopā gadā
izmantojamo tetrahloretilēna (perhloretilēna) daudzums sastāda 200 l vai 330 kg. Vienlaicīgi
glabājas viena muca (200 l) ar tīro perhloretilēnu.
Maksimāli tiek savākts 200 l vai 330 kg atstrādāto perhloretilēnu gadā. Atstrādātais
tetrahloretilēns (perhloretilēns) (nogulsnes) tiek atsūknēts mucā, kura pieslēgta pie iebūvētās
attīrīšanas sistēmas un pēc mucas iepildīšanas viņu var atslēgt no sistēmas un nomainīt uz tukšo
mucu. Mucas ar atstrādāto perhloretilēnu tiek atslēgtas no mašīnas un tās nodotas tālākai
apsaimniekošanai SIA „BAO” vienu reizi gadā.
Nepieciešamo tetrahloretilēna (perhloretilēna) daudzumu papildināšana notiek saskaņā ar
līmeņa devēju. Perhloretilēna papildināšana un atstrādātā perhloretilēna atsūknēšana notiek ar
specializēto hermētisko iekārtu palīdzību, lai nepieļautu perhloretilēna noplūdes. Tīrīšanas
process notiek pilnībā hermētiskā tilpumā un tiek kontrolēts ar iebūvēto mikroprocesoru.
Nesankcionēta lūkas atvēršana nav iespējama.
Perhlora mašīnas tiek pieslēgtas pie nosūces ventilācijas sistēmas, tīrīšanas cikls ir pilnībā
hermetizēts un pēc tīrīšanas procesa pabeigšanas lūkas atvēršana tiek veikta tikai pēc 5 min. Visu
laiku strādā nosūces ventilācija un mašīnas durvju atvēršanas laikā perhloretilēna emisijas darba
zonā nenotiek.
Ādas izstrādājumu iekrāsošana un tonēšana no 2018. gada uzņēmumā netiek veikta un tālāk
neplāno veikt.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” ir specializētais uzņēmums veļas mazgāšanai un apģērbu
ķīmiskai tīrīšanai, kurš izvietots Daugavpilī, Dobeles ielā 30A. SIA „Sadzīves centrs „Kristāls””
izvietots atsevišķā ēkā, kura piebūvēta pie kultūras nama „Vārpa”. Rietumu virzienā ap 150 m no
sadzīves centra atrodas tirgus „Madara”, ziemeļu virzienā ap 70 m attālumā izvietotas
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, ap 130 m izvietota tirdzniecības mācības iestāde.
Dienvidrietumu virzienā ap 40 m no sadzīves centra tiek izvietotas individuālās dzīvojamās
mājas.
Īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, arhitektūras pieminekļu u.t.t. blakus nav.
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Objekta izvietojums Daugavpils pilsētas teritorijā.

(izkopējums no kartes: https://www.kadastrs.lv/#result)

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma „Daugavpils teritorijas plānojums
2006.-2018. gadam” (1.0 redakcija) grafiskās daļas karti, Objekta teritorijas noteiktā atļautā
(plānotā) izmantošana - sabiedrisko objektu apbūve teritorija. Zemes gabals Daugavpilī, Dobeles
ielā 30A ar kadastra Nr. 0500 004 3408, kurā atrodas SIA „Sadzīves centrs „Kristāls””, robežojas
ar mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu, plānotās (atļautās) izmantošanas plānu
zemes gabals Daugavpilī, Dobeles ielā 30A (kadastra Nr. 0500 004 3408) atrodas apdzīvotā
zonā, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir sabiedrisko objektu apbūve teritorija.
Teritorijā neatrodas valsts vai vietējās nozīmes aizsargājami kultūras pieminekļi.
Saskaņā ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru,
SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” teritorija nav iekļauta Latvijas piesārņoto un/vai potenciāli
piesārņoto vietu sarakstā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)
8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 27. punkta prasībām, VVD Daugavpils RVP nosūtīja
informāciju (06.11.2018. vēstule Nr.2.5.-10/2655) par SIA „Sadzīves centrs „Kristāls””
Daugavpils pilsētas domei un Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un
kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļai (turpmāk – Veselības inspekcija)
priekšlikumu sniegšanai SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” B kategorijas piesārņojošai darbības
atļaujas pārskatīšanai.
Priekšlikumi no Daugavpils pilsētas domes un Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības
uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļas netika saņemti.
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8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Piesārņojuma pārrobežu pārneses nav.
8.3. sabiedrības priekšlikumi

Netika saņemti.
8.4. operatora skaidrojumi

Netika pieprasīti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošajām darbībām:

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi:

Saskaņā Iesniegumā norādīto informāciju, Uzņēmumā ir norīkots darbinieks, kas nodarbojas
ar vides prasību novērtēšanu un ieviešanu uzņēmumā. Uzņēmumā pastāvīgi tiek meklēti
tehnoloģiskie risinājumi, lai uzlabotu ražošanas procesu, samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi un
samazinātu enerģijas patēriņu. Uzņēmuma iekārtas un ražošanas darbība atbilst normatīvajos
aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām. Sadzīves atkritumi tiek uzglabāti plastmasas
konteineros uz ūdens necaurlaidīga, cieta seguma, līdz ar to augsnē un pazemes ūdeņos
piesārņojums nenonāk. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pasākumus jāveic tādā veidā, lai
neradītu negatīvu ietekmi uz vidi. Bīstamie atkritumi glabājas sadzīves centra teritorijā, speciāli
aprīkotās vietās, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu prasības.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas):

Ūdensapgāde.
Ūdensapgāde no Daugavpils pilsētas SIA „Daugavpils ūdens” ūdensvada tīkla, saskaņā ar
līgumu (līgums Nr.3002 01.12.2017. vienošanās par grozījumiem par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar SIA „Daugavpils ūdens”, reģ. Nr.41503002432,
Daugavpilī, Ūdensvada ielā , LV – 5403).
Ūdens patēriņa daudzums (pēc 2017. gada datiem) sastāda 16,57 m3/dnn un 4308 m3/gadā.
Ūdens tiek izmantots ražošanas procesiem (veļas mazgāšanai) un sadzīves vajadzībām (telpu
mazgāšana, sanitārmezgli).
Patērētā ūdens uzskaitei ir uzstādīts ūdensmērītājs Minol Dn32, kurš atrodas SIA
„Daugavpils ūdens” bilancē.
Izejvielas:
Veļas mazgāšanas tehnoloģisko procesu gaitā izmanto dažādus mazgāšanas līdzekļus un
ķimikāliju veidus.
Kopējais gadā patērētais izejvielu apjoms apģērbu mazgāšanai un tīrīšanai ir līdz ~ 5000
kg/gadā. Visas izejvielas tiek uzglabātas tikai tām piemērotās novietnēs un tilpumos.
Tīro/izmazgāto drēbju iepakošanai tiek izmantots:
 metāla drēbju pakaramais – 200 kg/gadā;
 kartona pleci – 150 kg/gadā;
 polietilēna plēve un maisiņi – 900 kg/gadā.
Uzņēmums ir reģistrēts iepakotāju sarakstā atbilstoši Iepakojuma likuma 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.
VVD Daugavpils RVP viedoklis.
Ķīmiskās vielas perhloretilēna (tetrahloretilēna), CAS Nr. 127-18-4, izmantošanai saskaņā
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas
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Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un
Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas
Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK
(18.12.2006.) XVII pielikuma prasībām nav noteikti ierobežojumi.
Ķīmiskajām vielām un maisījumiem ir nodrošinātas drošības datu lapas.
Operatoram jāievēro piesardzība veicot darbības ar ķīmiskajām vielām: uzglabāšana tikai
noliktavā, pie iekārtām drīkst atrasties tikai dienas patēriņam nepieciešamais ķīmisko vielu
apjoms (tās jāuzglabā vienā noteiktā vietā/cehā), drošā iepakojumā; darbības ar ķīmiskajām
vielām nedrīkst veikt ārpus telpām.
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:

Kopumā uzņēmumā ir divi emisijas avoti, t.i. no veļas mazgāšanas un ķīmiskas tīrīšanas
procesiem.
Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, mazgāšanas procesā tiek izmantots sauss
pulveris. Pulveris padodot ar rokām mazgāšanas mašīnā un sagatavojot mazgāšanas šķīdumu,
gaisā (darba zonā) nokļūst mazgāšanas pulveru putekļi, kas caur kopapmaiņas ventilācijas
velkmes sistēmu tiek izmesti atmosfērā. Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, emisija gaisā sastāda
~PM10 0,0000113 t/gadā un pamatojoties uz MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par
stacionāru piesārņojumu avotu emisijas limita projektu izstrādi” 20.2. pantu, ir uzskatāma kā
nenozīmīga un netika ņemtā vērā aprēķinos.
Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, perhlora mašīnas tiek pieslēgtas pie nosūces
ventilācijas sistēmas, tīrīšanas cikls ir pilnībā hermetizēts un pēc tīrīšanas procesa pabeigšanas
lūkas atvēršana tiek veikta tikai pēc 5 min. Visu laiku strādā nosūces ventilācija un mašīnas
durvju atvēršanas laikā perhloretilēna emisijas darba zonā nenotiek. Perhloretilēns tiek izmantots
mašīnā līdz noteiktai tā piesārņotības pakāpei, ko novērtē vizuāli caur lodziņu. Parasti
perhloretilēna izmantošanas ilgums ir 10 cikli.
Pēc ~10 cikliem ķīmiskās tīrīšanas izmantojamais sistēmā tetrahloretilēns (perhloretilēns)
tiek attīrīts un destilēts un atgriezts atpakaļ sistēmā. Attīrīšanas un destilēšanas sistēma ir
hermētiski iebūvēta perhlora mašīnas sistēmā. Sistēmas papildināšanai (atsūknēšanas ar
nogulsnēm rezultātā u.c.) tiek izmantoti max 100 l vai 165 kg tetrahloretilēna (perhloretilēna)
gadā katrai mašīnai un kopā gadā izmantojamo tetrahloretilēna (perhloretilēna) daudzums
sastāda 200 l vai 330 kg. Vienlaicīgi glabājas viena muca (200 l) ar tīro perhloretilēnu.
Nepieciešamo tetrahloretilēna (perhloretilēna) daudzumu papildināšana notiek saskaņā ar
līmeņa devēju. Perhloretilēna papildināšana un atstrādātā perhloretilēna atsūknēšana notiek ar
specializētu hermētisku iekārtu palīdzību, lai nepieļautu perhloretilēna noplūdes.
Tīrīšanas process notiek pilnībā hermētiskā tilpumā un tiek kontrolēts ar iebūvēto
mikroprocesoru. Nesankcionēta lūkas atvēršana nav iespējama.
VVD Daugavpils RVP vērtējums.
Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem perhlormašīnas darbības gaitā tiek emitēti perhloretilēna
tvaiki ar daudzumu 200 l/gadā vai 0,330 t/gadā (0,053 g/s).
Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 186 „Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo
organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus”
2. pielikuma 1.tabulas 11.punktu norādītajai darbībai noteikta emisijas robežvērtība sastāda
20 g/kg.
Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilance parāda, ka gaistošo organisko savienojumu emisijas
robežvērtība 20 g/kg netiek pārsniegta. Gadā tiek iztīrītas 39 tonnas veļas, un kopējais gaistošo
organisko savienojumu (GOS) emisiju apjoms ir 0.330 t/gadā, kas ir 8.5 g/kg.
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Ņemot vērā augstāk minēto informāciju, varam secināt, ka uzņēmuma darbības rezultātā tiks
ievērota MK noteikumu Nr.186 noteiktā prasība attiecībā uz šķīdinātāja emisijām ķīmiskai
tīrīšanai.
Operatoram regulāri (reizi gadā) VVD Daugavpils RVP jāiesniedz, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, sagatavotu iekārtai raksturīgo šķīdinātāju apsaimniekošanas bilanci1 .
Ņemot vērā to, ka MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
9.pielikumā tetrahloetilēnam (perhloretilēnam) ir noteikts mērķlielums gaisa kvalitātes
novērtēšanai 0,25mg/m3 (gada koncentrācijai), saskaņā ar MK 22.04.2003. noteikumiem Nr.182
„Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekta izstrādi” Operatoram
līdz 01.05.2019. jāveic ietekmes uz gaisa kvalitāti modelēšana gaistošiem organiskiem
savienojumiem - tetrahloetilēnam.
Ņemot vērā perhloretilēna iedarbību, īpašības (bez smaržas, bez krāsas) un bīstamību,
papildus Atļaujā tiks izvirzīts nosacījums veikt perhloretilēna piesārņojuma vienreizēju mērījumu
veikšanu no ventilācijas izvada, lai pārbaudītu atbilstību atļaujā izvirzītajiem limitiem.
Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12.tabulā. Informācija par piesārņojošām vielām,
kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13.tabulā. Piesārņojošo vielu emisijas limiti
parādīti 15.tabulā.
9.5. smaku veidošanās:

Saskaņa ar Iesniegumā sniegto informāciju, Operatora darbības gaitā rodas smakas no
dažādiem procesiem. Pirmkārt rodas smakas no veļas mazgāšanas līdzekļiem (mazgāšanas
pulveris, mīkstināšanas un balināšanas līdzekļi).
Tetrahloretilēna (perhloretilēna) papildināšana un atsūknēšana ar nogulsnēm tiek veikta
slēgtā ciklā, un būtiskas smakas neizdalās.
Strādājot atbilstoši tehnoloģiskajam procesam, veicot savlaicīgu apkopi ķimikāliju smarža ir
praktiski nenozīmīga.
Pamatojas uz augstākminēto var konstatēt, ka traucējošas smakas objekta ekspluatācijas
laikā nerodas. Uzņēmuma darbības laikā nav saņēmtas iedzīvotāju sūdzības par traucējošām
smakām no objekta teritorijas.
VVD Daugavpils izvērtējums.
Tehnoloģiskais pamatprocess - slēgta cikla. Telpas ir aprīkotas ar ventilāciju un telpā
emitētais perhloretilēns tiek izvadīts pa ventilācijas cauruli. VVD Daugavpils RVP nav saņemtas
iedzīvotāju sūdzības par gaisa piesārņojumu (traucējošām smakām no ķīmiskās tīrītavas), tādēļ
nav nepieciešams veikt pasākumus smaku novēršanai. Ražotne atrodas ~ 40 m attālumā no
tuvākās dzīvojamās mājas. Darbā izmantotā viela – perhloretilēns, ir bez smaržas. Ņemot vērā
emisijas apjomu, smaku traucējuma rašanās iespēja ārpus ķīmiskās tīrīšanas telpām vērtējama
kā nenozīmīga. Tomēr VVD Daugavpils RVP izvirza nosacījumu pamatotu sūdzību gadījumā
veikt smaku mērījumus un atkarībā no mērījumu rezultātiem izstrādāt smaku emisiju limitu
projektu un/vai veikt papildu pasākumus smaku ierobežošanai.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi:

Sadzīves un ražošanas notekūdeņi tiek novadīti Daugavpils pilsētas kanalizācijas tīklos,
saskaņā ar līgumu ar SIA „Daugavpils ūdens”.
Notekūdeņu daudzums sastāda ~16,57 m3/dnn un 4308 m3/gadā.
Pirms notekūdeņu no sadzīves centra novadīšanas pilsētas kanalizācijas kolektorā ir
uzstādītas akas – nostādinātāji ar Dn1500 un nostādināšanas daļu ne mazāku kā 1m.

MK 16.04.2013. noteikumu Nr.186 „Kārtība, kādā ierobežojama organisko savienojumu emisija no
iekārtām, kuras izmanto organiskos šķīdinātājus” 26.punkts.
1
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Visi lietusūdens notekūdeņi no uzņēmuma teritorijas ar daudzumu 3,5 l/s tiek novadīti caur
trapu lietusūdens kanalizācijas akās un pēc tam ievadīti pilsētas lietusūdens kanalizācijas
kolektorā.
VVD Daugavpils izvērtējums.
Saskaņā ar SIA „Daugavpils ūdens” noslēgto līgumu (līgums un 01.12.2017. vienošanās par
grozījumiem
par
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
pakalpojumu
sniegšanu
ar
SIA „Daugavpils ūdens”) notekūdeņus Operatoram atļauts novadīt kanalizācijas sistēmā, ja
piesārņojošo vielu koncentrācija tajos nepārsniedz līgumā norādītās normas, ka arī ievērojot
12.10.2017. Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 40 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas kārtība Daugavpils pilsētā” prasības.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” objekta darbības rezultātā rodas sekojošie atkritumi:
- Nešķiroti sadzīves atkritumi līdz ~ 8 t/gadā (atkritumu klase 200301) 2 tiek savākti
uzņēmuma teritorijā plastmasas konteineros un nodoti izvešanai atkritumu
apsaimniekotājam saskaņā ar noslēgto līgumu (Līgums Nr. 3573 no 26.09.2017.g. par
cieto sadzīves atkritumu transportēšanu ar SIA „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”).
- Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi – izlietotais
perhloretilēns – 0,200 l/gadā vai 0,330 t/gadā (atkritumu klase 070703) tiek savākts
hermētiski slēgtās mucās, kuras iebūvētas mašīnas sistēmā. Mucas ar izlietoto
perhloretilēnu atslēgtas no mašīnas un to nodod tālākai apsaimniekošanai SIA „BAO”
vienu reizi gadā saskaņā ar līgumu.
- Luminiscentās lampas (atkritumu klase 200121) tiek savāktas speciālā aprīkotā vietā
un nodotas apsaimniekošanai specializētai firmai, kurai ir atbilstošā atļauja.
Daudzums – 20 gab. vai 0,004 t/gadā;
Mucas un kannas no mazgāšanas un dezinficējošiem līdzekļiem tiek atgrieztas apmaiņā pret
pilnām, firmai - līdzekļu piegādātājai.
Informācija par atkritumu apsaimniekošanu atspoguļota šīs Atļaujas 2. pielikuma 21. un
22. tabulā.
9.8. trokšņa emisija:

Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, nav veikti trokšņa līmeņa mērījumi ārpus
uzņēmuma teritorijas.
Trokšņa emisija ražotnes teritorijā rodas no tehnoloģiskām iekārtām, ventilācijas sistēmām
u.c. Operators norāda, ka uz pilsētas fona troksnis no autotransporta uzskatāms, kā maznozīmīgs.
Pasākumi trokšņa samazināšanai nav paredzēti. Uz doto brīdi VVD Daugavpils RVP nav
saņemtas sūdzības par objekta darbības rezultātā radīto traucējošo troksni.
9.9. augsnes aizsardzība:

Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma līmeni var konstatēt, ja tiks veikti
hidroģeoloģiskie izpētes darbi. SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” teritorijā augsnes un
gruntsūdeņu piesārņojums nav pētīts.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām:

Objekta teritorijā iespējamās avārijas situācijas, kas var rasties objekta darbības rezultātā un
sliktākajā to norises scenārijā, var ietekmēt cilvēku veselību un pat dzīvību, kā arī vidi, ir
ugunsgrēks. Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, Operatoram ir paredzēti sekojošie
pasākumi avārijas risku samazināšanai:
2

Augstāk minētās atkritumu klases ir norādītas atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” (turpmāk - Noteikumi Nr. 302) pielikuma
prasībām.
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1. Ugunsriska samazināšana. Attiecībā uz ugunsgrēku, uzņēmums ir nodrošināts ar
nepieciešamiem ugunsdzēsības līdzekļiem, ugunsdzēsības krāniem, ugunsdzēsības aparātiem
atbilstoši ugunsdzēsības noteikumiem.
2. Ūdensvada vai kanalizācijas sistēmas avārijas situācijā nekavējoties organizēt likvidācijas
darbus.
3. Pēkšņas elektroenerģijas atvienošanas gadījumā, paziņot par elektrosaimniecību atbildīgajai
personai.
4. Ķīmiskās tīrīšanas iekārtas iespējamo avāriju, tas ir, perhloretilēna noplūžu iespējamības
samazināšana tiek veikta, nodrošinot regulāru iekārtas uzraudzību un apkopes, un nodrošinot
atbilstošu ventilāciju.
Avārijas vai ārkārtas situācijās jāievēro un jāizpilda drošības datu lapā noteiktās prasības, tas
ir :
- lietot drošības ekipējumu – aizsargmasku, aizsargbrilles, ķīmikāliju drošus cimdus un
slēgtu apģērbu;
- ja produkts nonāk kanalizācijā, nekavējoties informēt attiecīgās iestādes par
piesārņojumu;
- sajaukt ķīmisko vielu ar kādu no inertiem materiāliem (piemēram, smiltīm) un uzglabāt
piemērotā konteinerā;
- nepieļaut vielas noplūdi ūdens baseinos, kanalizācijā, kā arī dabā vispār;
- perhloretilēns nav ugunsbīstams. Ugunsgrēka gadījumā jāveic vispārpieņemtie drošības
pasākumi: personāla evakuācija, uguns dzēšanai jālieto nepieciešamie aizsardzības
līdzekļi, kā arī ķīmiskie aizsargapģērbi un elpošanas orgānus aizsargājošie aparāti.
Ugunsdzēsībai paredzētais ūdens tiek piegādāts no Valsts ugunsdzēsības dienesta
apstiprinātās ugunsdzēsības sistēmas, kas pieslēgta Daugavpils pilsētas ūdensapgādes
tīkliem;
- pastāvīgi novērot ventilācijas darbību (aizliegt strādāt pie atslēgtas ventilācijas);
- tetrahloretilēnu uzglabāt atbilstoši drošības datu lapā izvirzītajiem nosacījumiem, proti:
 glabāt labi vēdināmā vietā;
 tvertni stingri noslēgt;
 ieteicamā uzglabāšanas temperatūra 15 – 25 °C.
Bīstamo darbu veikšanas gadījumā nepieciešams stingri ievērot sekojošus Darba drošības
noteikumus:
- pastāvīgi pārbaudīt iekārtu, tilpumu un savienojumu hermētiskumu; nepieļaut
šķīdinātāja tvaiku (tai skaitā arī palieku) emisiju un to izliešanas;
- darba telpās nesmēķēt un nelietot pārtiku, stingri aizliegts lietot alkoholu saturošus
dzērienus - alkohols pastiprina Perhloretilēna kaitīgo ietekmi uz organismu;
- ekspluatēt tikai darbderīgas iekārtas;
- stingri ievērot spēkā esošas instrukcijas, darba drošības noteikumus un nolikumus.
Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības
pārskats un objekta avārijgatavības plāns, atbilstoši MK 01.03.2016. noteikumos Nr. 131
„Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” noteiktajām
prasībām.
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C sadaļa
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība:

1. Šī Atļauja izsniegta SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” ķīmiskās tīrītavas iekārtas B
kategorijas piesārņojošai darbībai Dobeles ielā 30A, Daugavpilī, t.i.:
2. SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” augstāk minētās piesārņojošās darbības ir atļautas
saskaņā ar atļaujā tālāk uzskaitītajiem nosacījumiem un prasībām, sekojot līdzi izmaiņām
normatīvajos aktos, kā arī, ievērojot drošības noteikumus.
3. Veicot piesārņojošo darbību, veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav
iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, reģistrēt
iedzīvotāju sūdzības žurnālā, veikt saņemto sūdzību izskatīšanu, noskaidrojot uzņēmuma
darbības rezultātā izraisītās negatīvās ietekmes uz cilvēku veselību vai vidi cēloņus un
novēršot traucējošus faktorus (likuma „Par piesārņojumu” 5. pants).
4. Darbiniekiem, kuri veiks piesārņojošās darbības, sniegt nepieciešamās zināšanas par
kārtību, kādā šīs darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi,
par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas
situācijās (likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otrā daļa, Ķīmisko vielu likuma 9. panta
otrā daļa).
5. SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” darbības nedrīkst radīt kaitējumu vai tiešos kaitējumu
draudus videi un cilvēku veselībai, kā arī radīt traucējošus trokšņus un smakas (Vides
aizsardzības likuma 25. panta pirmā daļa un ceturtās daļas 1.punkts).
6. 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 (Vides
aizsardzības likuma 25. panta pirmā daļa).
7. Gadījumā, ja ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā
ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams piesārņojums, vai
pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram par to paziņot VVD
Daugavpils RVP (likuma „Par piesārņojumu” 5. pants, 6. panta ceturtā un piektā daļa,
45. panta ceturtā daļa). Minētajos gadījumos VVD Daugavpils RVP var apturēt atļaujas
darbību līdz brīdim, kad tiks novērsts cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams
piesārņojums, un var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā
atļaujā izvirzītie nosacījumi (likuma „Par piesārņojumu” 5. pants, Administratīvā
procesa likuma 68. panta 2.daļa).
8. VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju vai apturēt tās darbību un uzlikt par pienākumu
operatoram iesniegt iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, lai izvirzītu stingrākās
prasības piesārņojošās darbības veikšanai, gadījumos, ja vairākkārtīgi tiks pārkāpti šīs
atļaujas nosacījumi un operators nav veicis pasākumus piesārņojuma novēršanai vai
nevar panākt iekārtu darbības rezultātā radītā piesārņojuma novēršanu un iekārtu darbības
atgriešanu normālā darba režīmā (Administratīvā procesa likuma 68. panta 2.daļa).
9. VVD Daugavpils RVP var atcelt atļauju un apturēt tās darbību, ja tā konstatē, ka
operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai nesniedz reģionālās vides
pārvaldes pieprasīto informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par
piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu, veicot būtiskas izmaiņas esošajā B
kategorijas piesārņojošā darbībā, kā arī B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai (likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septītās
daļas, Noteikumu Nr.1082 57.p.).
10. Katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt VVD Daugavpils RVP gada pārskatu par
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SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” atļaujas nosacījumu izpildi (likuma „Par
piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3.p.).
Monitoringa gada pārskata par SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” atļaujas nosacījumu
izpildi ieteicamā veidlapa (forma) ir pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē
http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/ sadaļā „Atskaišu,
iesniegumu un veidlapu formas” apakšsadaļā „Monitoringa gada pārskatu forma”.
10.2. darba stundas:

Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.
11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens:
Ūdens ieguves nosacījumi:

Uzņēmuma vajadzībām ūdeni ņemt no Daugavpils pilsētas centralizētā ūdensvada, saskaņā ar
SIA „Daugavpils ūdens” noslēgto līgumu.
Atļautais ūdens ieguves daudzums:

Nosacījumu nav.
Ūdens uzskaites nosacījumi:

Nosacījumu nav.
Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi:

Nosacījumu nav.
11.2. enerģija:

Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli:

1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais daudzums atļauts saskaņā
ar 2. un 3. tabulā dotajiem datiem.
2. Ja plānotais izejmateriālu daudzums pārsniedz noteikto limitu, operatoram jāgriežas
VVD Daugavpils RVP ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms
plānotajām izmaiņām.
3. 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.
4. 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.
5. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem 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.
6. Veicot darbības ar ķīmiskajām 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.
7. 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
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Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (ar grozījumiem) norādītajam.
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.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:

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

1. Difūzā emisija nav atļauta. Nodrošināt piesārņojošo vielu organizētu (caur ventilācijas sistēmu)
izplūdi gaisā.
12.3. procesa 12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība:

1. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus un savlaicīgi veikt ražošanas iekārtu tehniskās
apkopes.
2. Iekārtu vizuālu apskati veikt katru dienu, lai pārliecinātos par to atbilstību tehnoloģiskajām
prasībām un savlaicīgi konstatētu ekspluatācijas noteikumu pārkāpumus. Par apkopju
veikšanu atzīmēt ekspluatācijas žurnālā, iekārtu pasēs.
3. Nodrošināt, ka gaistošo organisko savienojumu emitējošas iekārtas radītā emisija nepārsniedz
MK 02.04.2013. noteikumu Nr.186 „Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko
savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus” 2.pielikuma
1.tabulas 11.darbības norādīto emisijas robežvērtību (izteikta kā šķīdinātāja masa, kas tiek
emitēta no viena ražojuma kilograma, to iztīrot un izžāvējot - kopējās emisijas
robežvērtības - 20 g/kg).
4. Iekārtas palaišanas un apturēšanas laikā nodrošināt iespējami mazu gaistošo organisko
savienojumu emisiju (atbilstoši 02.04.2013. MK noteikumu Nr.186 „Kārtība, kādā gaistošo
organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus”
10. punktam).
12.4. smakas:

1.
2.
3.

4.

Iekārtu darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēkus negatīvi ietekmējošas smakas.
Iekārtu darbību nodrošināt atbilstoši to ekspluatācijas noteikumiem.
Nodrošināt smaku mērķlielumu ievērošanu: 5 ouE/m3 – nedrīkst pārsniegt vairāk kā 168
stundas kalendāra gadā jebkurā vietā ārpus iekārtas un iekārtas teritorijas, kas ir pieejama
fiziskām personām, kā arī jebkurā vietā ārpus iekārtas un iekārtas teritorijas, kurā izvietotas
pastāvīgas dzīvesvietas (MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas
darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” 3., 8.punkts).
Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju VVD
Daugavpils RVP 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 (mērījuma vietas, regularitāte, metodes):

1.

Reizi gadā veikt gaisu piesārņojošo vielu daudzuma aprēķinu no emisijas avotiem,
izmantojot Limitu projektā norādīto aprēķinu metodi (likuma „Par piesārņojumu” 7.pants., 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”
(turpmāk - Noteikumi Nr.158) 9. un 10. punkts).

2. Gaisu piesārņojošo vielu daudzuma aprēķinu datus fiksēt atbilstošā uzskaites žurnālā.
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Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts
emisiju aprēķins (t.i. emisijas faktors, emisijas daudzums g/s, t/gadā). Datorizētās
uzskaites gadījumā, vienu reizi mēnesī veikt uzskaites datu izdrukas un saglabāt tās, kā
uzskaites žurnālu (likuma „Par piesārņojumu” 7. pants, Noteikumu Nr.158 9. un
10.punkts).
3. Līdz 01.05.2020. veikt vienreizēju (vienu reizi) perhloretilēna emisijas gaisā testēšanu no
avota A1 (ventilācijas izvads) (atbilstoši 02.04.2013. MK noteikumu Nr.186 „Kārtība,
kādā gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos
šķīdinātājus” 16. punktam).
4. Testēšanu tiesīga veikt attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija ar akreditētām metodēm un
mēraparatūru. Testēšanas pārskatos norādīt konkrēto ražošanas jaudu (slodzi) testēšanas
brīdī.
5. Mērījumus ar izvērtējumu iesniegt mēneša laikā pēc to veikšanas un izvērtēšanas.
12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem:

Nosacījumu nav.
12.7. gaisa monitorings:

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt VSIA „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.
2. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par emisijām gaisā saskaņā ar
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.
3. Reizi gadā iesniegt iekārtai raksturīgo šķīdinātāju apsaimniekošanas bilanci un pārskatu
par gaistošus organiskos savienojumus emitējošas iekārtas atbildību normatīviem saskaņā
ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.186 “Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko
savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus”26.punktu un
atbilstoši 4. un 5. pielikumam.
13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti:

1.

Notekūdeņus no SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” uzņēmuma novadīt Daugavpils pilsētas
centralizētajā kanalizācijā, saskaņā ar SIA „Daugavpils ūdens” līgumu.
13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumu nav.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

Nosacījumu nav.
13.4. mērījumi saņēmēja ūdenstilpē:

Nosacījumu nav.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.
15

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk
kā vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (Dabas resursu
nodokļa likuma 22. panta pirmā daļa un likuma „Par piesārņojumu” 6.panta 5.punkts).
Gadījumā, ja ir pārkāpti šīs B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi vai
apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, jāpaziņo VVD Daugavpils RVP (likuma
„Par piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).
14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai:

Nosacījumi netiek izvirzīti.
14.2. trokšņa emisijas limiti:

1. Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK 07.01.2014.
noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos
vides trokšņa robežlielumus.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1.

Trokšņa rādītāju ievērošanas uzraudzību (ieskaitot sūdzību gadījumus) veikt saskaņā ar
MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

2.

Mērījumus veikt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par vides trokšņa
mērījumiem, un to var veikt laboratorijas, kuru akreditācijas sfērā iekļauti skaņas
spiediena līmeņa mērījumi.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Gadījumā, ja tiks saņemtas sūdzības par SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” darbības rezultātā
radīto traucējošo troksni, veikt minēto sūdzību reģistrāciju, traucējošā trokšņa avota apzināšanu,
trokšņa līmeņa samazināšanas pasākumus, un informāciju par veiktajiem pasākumiem iesniegt
VVD Daugavpils RVP (likuma „Par piesārņojumu” 6.panta ceturtā daļa).
15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās:

1. Atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem nodrošināt atbilstoši šīs Atļaujas 2. pielikuma
21. un 22. tabulām.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1.

Visus atkritumus klasificēt atbilstoši Noteikumu Nr. 302 1. pielikuma „Atkritumu
klasifikators” prasībām.

2.

Objekta darbības rezultātā radušos sadzīves atkritumus savākt slēgtos
ūdensnecaurlaidīgos konteineros un nodot atkritumu apsaimniekotajam, kurš ir saņēmis
atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanai un ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par
atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā (Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 16.panta pirmā daļa, trešā daļa, 20.panta pirmās daļas 3.punkts).

3.

Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar
sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem (Atkritumu apsaimniekošanas likuma
19.pants).

4.

Bīstamo atkritumu uzskaiti, identifikāciju, uzglabāšanu, iepakošanu un marķēšanu veikt
saskaņā ar MK 07.08.2018. noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” II
daļas prasībām.

5.

Bīstamie atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas veic to pārvadājumu elektronisko
reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu
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(APUS) saskaņā ar MK 07.08.2018. noteikumos Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites
kārtība” noteikto kārtību un 2.pielikumu.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti un datus reģistrēt žurnālā saskaņā ar MK 07.08.2018.
noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punkta un 1.pielikuma
prasībām.
2. Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapā „Veidlapa Nr. 3 – Atkritumi.
Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu
uzskaite.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par
atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju
ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši 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 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 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:
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem
paņēmieniem.
Neattiecas uz 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
1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku (likuma „Par
piesārņojumu” 5.pants).
2. SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” tehnoloģisko iekārtu un lokālo notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt
atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā Atļaujā izvirzītie nosacījumi.
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.

Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD
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Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas ir nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši
izsniegtās atļaujas nosacījumiem (likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtā daļa).
2.

Nodrošināt visu ķīmisko vielu un maisījumus palieku izvešanu – nodošanu licencētai
organizācijai, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.

3.

Nodrošināt visu radīto vai valdījumā esošo sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu
nodošanu komersantam, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu (Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 20. panta pirmās daļas 2.punkts.).

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:
Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi
bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, ne vēlāk kā
vienas darbdienas laikā rakstveidā informēt VVD Daugavpils RVP (Dabas resursu

1.

nodokļa likuma 22. panta 1.daļa un likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 5.punkts.).

2.

Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un
šīs Atļaujas 18.punkta nosacījumiem.

3.

Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu
vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku (likuma „Par piesārņojumu” 5.pants).

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.
Nekavējoties ziņot VVD Daugavpils RVP (tālr. 65423219, 28635770 dežūrējošais
inspektors (vides SOS avārijas gadījumos VVD Daugavpils RVP pārraudzībā esošajā teritorijā),
e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv):
-

ja ir pārkāpti šīs atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu
pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem
pasākumiem avāriju seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;

- ja apdraudēta šajā atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana;
- sniegt rakstiski un vienlaikus nosūtot to arī elektroniski informāciju ar gadījumiem,
kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi 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.puntam un 5.pielikumam.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:
1. Pārbaudes laikā nodrošināt atbildīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas klātbūtni, kā
arī pieejamību objektiem.
2. Nodrošināt VVD Daugavpils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai
dokumentācijai, kā arī pēc inspektora pieprasījuma sagatavot informāciju par SIA
„Sadzīves centrs „Kristāls”” darbību.
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Pielikums
1.pielikums

G sadaļa
Kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās
vietu.
SIA „Sadzīves centrs „Kristāls””
Juridiskā un faktiskā adrese: Dobeles ielā 30a, Daugavpils, LV-5404
24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja.
SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” ir specializētais uzņēmums veļas mazgāšanai (tai skaitā
balināšanai) un apģērbu ķīmiskai tīrīšanai.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” operatora darbība atbilst 1. pielikuma 4.21. punktam ķīmiskās tīrītavas. Pēc
piesārņojošās darbības klasifikācijas uzņēmuma darbība pieskaitāma B kategorijai.
24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens
lietošanas samazināšanai.
Ūdensapgāde notiek no Daugavpils pilsētas SIA „Daugavpils ūdens” ūdensvada tīkla,
saskaņā ar līgumu. Ūdens patēriņa daudzums (pēc 2017. gada datiem) sastāda 16,57 m 3/dnn,
4308 m3/gadā. Ūdens tiek izmantots ražošanas procesiem (veļas mazgāšanai) un sadzīves
vajadzībām (telpu mazgāšana, sanitārmezgli). Patērētā ūdens uzskaitei centra ievadā ir uzstādīts
ūdensmērītājs Minol Dn32, kurš atrodas SIA „Daugavpils ūdens” bilancē.
Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti Daugavpils pilsētas kanalizācijas tīklos, saskaņā ar līgumu
ar SIA „Daugavpils ūdens”, atbilstoši nosacījumiem un prasībām. Notekūdeņu daudzums sastāda
16,57 m3/dnn, 4308 m3/gadā.
Pirms notekūdeņu no sadzīves centra novadīšanas pilsētas kanalizācijas kolektorā ir
uzstādītas akas – nostādinātāji ar Dn 1500 un nostādināšanas daļu ne mazāku kā 1m.
Visi lietusūdens notekūdeņi no uzņēmuma teritorijas ar daudzumu 3,5 l/s tiek novadīti caur
trapu lietusūdens kanalizācijas akās un pēc tam ievadīti pilsētas lietusūdens kanalizācijas
kolektorā.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.
Tīro/izmazgāto drēbju iepakošanai tiek izmantots:
- metāla drēbju pakaramais – 200 kg/gadā;
- kartona pleci – 150 kg/gadā;
- polietilēna plēve un maisiņi – 900 kg/gadā.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.
Veļas mazgāšanai un balināšanai, ķīmiskai tīrīšanai izmanto šadus mazgāšanas līdzekļus:
pulveris „Ariel”;
pulveris „Bonux” ;
pulveris „B-3”;
pulveris veļas balināšanai;
audumu mīkstinātājs;

-

mazgāšanas līdzeklis „Viksan”;
mīkstināšanas līdzeklis „Lenor”;
mīkstināšanas līdzeklis „Lenor/Concentrate”;
balināšanai „Belizna”;
devantol Super (līdzeklis apstrādei pirms ķīmiskas tīrīšanas);
lanadol Licker (ādas izstrādājumu apstrādei pēc ķīmiskas tīrīšanas);
oldopal Quick (mazgāšanai tekstil - un ādas izstrādājumus);
oldopal Basic (mazgāšanai tekstil - un ādas izstrādājumus);
secapur Summer Wind ((ķīmiska tīrīšanai);
distils – (līdzeklis apstrādei pirms ķīmiskas tīrīšanas);
clip Conc Asept (līdzeklis apstrādei pirms ķīmiskas tīrīšanas);
tetrahloretilēns – 330 kg/gadā.

24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).
Emisija gaisā :
Pulvera putekļi PM10 – 0,0000113 t/gadā;
Tetrahloretilēns – 0,33 t/gadā.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.
Sadzīves atkritumus (atkritumu klase 200301) savāc konteinerā ar tilpumu V=0,24 m3
un tos regulāri izved SIA „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES
STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” uz atkritumu poligonu, saskaņā ar līgumu.
Luminiscentās lampas (atkritumu klase 200121) tiek savāktas speciālā aprīkotā vietā un
nodotas apsaimniekošanai specializētai firmai, kurai ir atbilstošā atļauja.
Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi (atstrādātais
perhloretilēns (atkritumu klase 070703)) tiek savākti hermētiski slēgtās mucās, kuras
iebūvētas mašīnas sistēmā. Mucas tiek nomainīta pēc aizpildīšanai līdz noteiktajām
daudzumam (~0,2 l vai 0,33 t). Atstrādātais perhloretilēns neglabājas uzņēmuma
teritorijā.
Mazgāšanas līdzekļu iepakojums (speciālie maisi un plastmasas kannas) ir atgriežamā tara,
kura atdodas atpakaļ firmai mazgāšanas līdzekļu piegādātājai.
24.3.6. trokšņa emisijas līmenis.
Avotu, kuri paaugstina trokšņa līmeni, nav un trokšņa mērījumi vidē netiek veikti.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu.
Ievērojot esošās tehnoloģijas, avārijas un maksimālās avārijas izmetes nav iespējamas.
Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums,
nekavējoties jāziņo VVD Daugavpils RVP, kā arī jāuzsāk steidzami pasākumi iespējamās
avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu
modernizāciju.
Nav.

2.pielikums
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā
bīstami
2.tabula
Izejmateriāli,
Uzglabātais daudzums
Nr p.k. vai
Ķīmiskās vielas vai
Izmantošanas
Izmantotais daudzums
palīgmateriāli (vai to
(tonnas), uzglabāšanas
kods
maisījuma
veids
gadā (tonnas)
grupas)
veids
1.
Pulveris „Ariel”
organiskās vielas
veļas mazgāšana
maisos, 0,01 t
0,07
2.
Mazgāšanas līdzeklis
organiskās vielas
veļas mazgāšana
maisos, 0,015 t
0,015
„Viksan”
3.
Mazgāšanas līdzeklis
organiskās vielas
veļas mazgāšana
maisos, 0,02 t
0,07
„Bonux”
4.
Mazgāšanas līdzeklis
organiskās vielas
veļas mazgāšana
maisos, 0,6 t
3,620
5.
Mīkstināšanas līdzeklis organiskās vielas
veļas mazgāšana
plastmasas kannas, 0,05t
0,155
„Lenor”
6.
Mīkstināšanas līdzeklis organiskās vielas
veļas mazgāšana
plastmasas kannas, 0,05t
0,110
„Lenor/Concentrate”
7.
Metāla drēbju
metāls
drēbju iepakošanai noliktavā, 0,1 t
0,2
pakaramais
8.
Kartona pleci
kartons
drēbju iepakošanai noliktavā, 0,05 t
0,15
9.
Polietilēna plēve un
polietilēna plēve
drēbju iepakošanai noliktavā, 0,2 t
0,9
maisiņi

3.tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai
veidojas starpproduktos vai gala produktos
Nr
p.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais
produkts (vai to
grupas)

Ķīmiskās
vielas vai
produkta veids

Izmantošan
as veids

EK numurs

CAS numurs

1.

Pulveris veļas balināšanai

organiskās
vielas

veļas
mazgāšana

15630-89-4

datu nav

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums
GHS07

Riska
iedarbības
raksturojum
s

Drošības prasību
apzīmējums

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids
maisos, 0,02
t

Izmantotais
daudzums
(tonnas/
gadā)

H272
H302
H318

P210
P102
P220
P305+P351+P313
P370+P378
P402
P102
P261
P305+P351+P313
P301+P310
S(1/2)
S26
S28
S37/39
S45

plastmasas
kannas, 0,05
t

0,230

plastmasas
kannas, 0,15
t

0,680

H302
H315
H318

P280.2
P301+P312
P302+P352
P305+P351+P338
P310

plastmasas
kannas,
0,005 t

0,005

H315

P280
P332+P313
P302+P352

plastmasas
kannas, 0,01
t

0,01

GHS05

0,043

GHS03
2.

Audumu mīkstinātājs

organiskās
vielas

veļas
mazgāšana

91001-85-3

datu nav

GHS07

H315
H319

3.

Balināša-nai
„Belizna”

organiskās
vielas

veļas
balināšanai

231-668-3
215-185-5

7681-52-9
1310-73-2

GHS07

H314
H315
H319

GHS05

GHS09
4.

5.

Devantol Super

Lanadol Licker

organiskās
vielas

organiskās
vielas

līdzeklis
apstrādei
pirms
ķīmiskas
tīrīšanas
ādas
izstrādājumu
apstrādei
pēc
ķīmiskas
tīrīšanas

270-115-0
271-657-0
203-961-6
500-241-6
203-868-0

68411-30-3
68603-42-9
112-34-5
69011-36-5
111-42-2

GHS07

datu nav

26027-37-2
112-34-5

GHS07

GHS05

Nr
p.k.
vai
kods

Ķīmiskā viela vai
ķīmiskais
produkts (vai to
grupas)

6.

Oldopal Quick

organiskās
vielas

7.

Oldopal
Basic

organiskās
vielas

8.

Secapur Summer
Wind

organiskās
vielas

9.

Distil

organiskās
vielas

10.

Tīrīšanas
pastiprinātājs Clip
Conc Asept

organiskās
vielas

līdzeklis
apstrādei
pirms
ķīmiskas
tīrīšanas
ķīmiskā
tīrītava

11.

Tetrahloretilēns
(perhloretilēns)

organiskās
vielas

ķīmiskā
tīrītava

Ķīmiskās
vielas vai
produkta veids

Izmantošan
as veids
mazgāšanai
tekstil un
ādas
izstrādājumus
mazgāšanai
tekstil- un
ādas
izstrādājumus
ķīmiskā
tīrītava

EK numurs

CAS numurs

248-983-7
203-868-0
203-961-6
232-433-8

28348-53-0
111-42-2
112-34-5
8028-48-6

270-115-0
203-868-0
235-741-0
203-961-6
270-325-2
500-241-6
203-961-6
271-657-0
500-241-6
306-600-1
103-09-3

68411-30-3
111-42-2
12645-31-7
112-34-5
68424-85-1
69011-36-5
112-34-5
68603-42-9
69011-36-5
97338-06-2
datu nav

datu nav

64742-55-8
69011-36-5
112-34-5
61789-77-3
15627-86-6
26027-37-2
68603-38-3
68424-85-1
67-63-0
2372-82-9
127-18-4

204-825-9

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums

Riska
iedarbības
raksturojum
s

Drošības prasību
apzīmējums

Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas veids
plastmasas
kannas, 0,02
t

Izmantotais
daudzums
(tonnas/
gadā)

H319

P280.9
P305+P351+P338
P337+P313

GHS05

H315
H318

P280.2
P302+P352
P305+P351+P338
P310

plastmasas
kannas, 0,02
t

0,027

GHS05

H315
H318

P280.2
P302+P352
P305+P351+P338
P310

plastmasas
kannas, 0,02
t

0,045

H227
H315

P280
P332+P313
P302+P352
P403+P235
P501
P280
P273
P305+P351+P338
P332+P313
P337+P313
P302+P352

plastmasas
kannas,
0,005 t

0,005

plastmasas
kannas,
0,005 t

0,005

P260
P273
P308+P313

mucas, 200 l

0,330

GHS07

GHS07

GHS05

GHS08

GHS09

H314
H412

H351
H411

0,064

11.tabula
Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi
1. No ārējiem
piegādātājiem
2. No īpašniekiem
piederoša urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti

Kopējais ūdens patēriņš
(kubikmetri gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

Ražošanas procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

4308,0

0

3015,6

1292,4

0

12. tabula
Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisijas
avota
kods

A1

Emisijas
avota
apraksts

Ventilācijas
sistēma no
ķīmiskās
tīrīšanas ceha

ģeogrāfiskās koordinātas

dūmeņa
augstums

dūmeņa
iekšējais
diametrs

plūsma

emisijas
temperatūra

emisijas
ilgums

Z platums

A garums

m

mm

Nm3/h

grādi C

h/gadā

55°52`40``

26°32`31``

10,0

0,250

2850

10

1742

13. tabula
No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas
Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

nosaukums
Ventilācijas
sistēma no
ķīmiskās
tīrīšanas ceha

tips
Perhlora
mašīnas
– 2.gab.

emisijas
avota
kods
A1

darbības
ilgums (h)
dnn gadā
6,7

1742

Emisiju raksturojums
pirms attīrīšanas

Piesārņojošā viela
vielas
kods

Nosaukums

050037

Tetrahloretilēns
(perhloretilēns)

g/s vai
OUe/s

mg/
m3
vai
OUe/
m3

t/gadā vai
OUe/
gadā

0,053

-

0,330

Gāzu attīrīšanas
iekārtas
Noefektivitāte
sauk
ums, projek faktis
t.
kā
tips
-

Emisiju raksturojums pēc
attīrīšanas
g/s vai
OUe/s

mg/
m3
vai
OUe/
m3

t/gadā vai
OUe/
gadā

0,053

-

0,330

15.tabula
Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Nr. p.k.
A1

Emisijas avots
Ģeogrāfiskās
nosaukums
Z platums
Ventilācijas sistēma no
ķīmiskās tīrīšanas ceha

55°52`40``

A garums
26°32`31``

nosaukums
Tetrahlor-etilēns
(perhlor-etilēns)

Piesārņojošā viela
g/s vai
kods
OUe/s
050037

0,053

mg/m3
vai
OUe/m3
-

t/gadā vai
OUe/gadā

O2 %

0,330

-

21.tabula

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu
klase

200301
200121

070703

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)
saražots
saņemts no
citiem
uzņēmumiem
kopā
Galvenais
t/
(uzņēmējavots
gadā
sabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)
apglabāts
nodots
citiem
uzņēmumi
em (uzņēDaudR-kods
D-kods
mējsazums
biedrībām)

pārstrādāts

Daudzums

Kopā

Sadzīves
atkritumi
Luminiscentās
lampas

nav bīstami

0

darbinieki

8,0

0

8,0

-

-

-

-

8,0

8,0

bīstamie

0

apgaismoju
ms

0

20 gab.
vai
0,004 t

-

-

-

-

20 gab.
vai 0,004
t

20 gab.
vai
0,004 t

Halogenēti
organiskie
šķīdinātāji,
mazgāšanas
šķidrumi un
atsālņi
(atstrādātais
perhloretilēns

bīstamie

0

ķīmiskā
tīrīšana

20
gab.
vai
0,004
t
0,330

0

0,330

-

-

-

-

0,330

0,330

22. tabula
Atkritumu savākšana un pārvadāšana
Pārvadāto
Atkritumu Savākšanas atkritumu
bīstamība
veids
daudzums
(t/gadā)
nav
konteiners
8,0
bīstami

Komersants, kas
Pārvadāšanas
veic atkritumu
Komersants, kas
veids
pārvadājumus (vai
saņem atkritumus
atkritumu radītājs)
Uzņēmums, kuram ir
autotransports Uzņēmums, kuram ir

Atkritumu
klase

Atkritumu nosaukums

200301

Sadzīves atkritumi

200121

Luminiscentās lampas

bīstamie

kārbas

20 gab. vai
0,004 t

autotransports

070703

Halogenēti organiskie
šķīdinātāji, mazgāšanas
šķidrumi un atsālņi
(atstrādātais
perhloretilēns)

bīstami

mucas

0,330

autotransports

attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai

attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai
Uzņēmums, kuram ir
attiecīgā atļauja
atkritumu
apsaimniekošanai

3.pielikums
Sarakste ar SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu piesārņojošās darbības veikšanai Dobeles ielā
30a, Daugavpilī, norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai
papildinājumu iesniegšanas datumi.
Saņemšanas/
nosūtīšanas
datums
05.05.2011.

Vēstules vai iesnieguma Nr.

04.06.2011.
16.06.2018.
07.09.2018.
16.10.2018.
30.10.2018.
15.02.2019

SIA „Sadzīves centrs
„Kristāls””

Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto
informāciju
Tika pieņemts iesniegums B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas
saņemšanai.
Izsniegtā B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauja Nr.DA11IB0033.
Ir iesniegts iesniegums jaunas B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas
saņemšanai ar papildus informāciju.

SIA „Sadzīves centrs „Kristāls”” B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas Nr.DA11IB0033 pārskatīšana.

