Speciālās atļaujas (licences) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām
vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm saņemšana
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumiem Nr. 704 “Prasības darbībām
ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”
1. Speciālās atļaujas (licences) (turpmāk – licence) saņemšana.
a) Fiziska vai juridiska persona VVD e-pakalpojumu portālā, izmantojot e-pakalpojumu
Licenču darbībām ar aukstuma aģentiem izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana,
iesniedz iesniegumu, kas satur:
• informāciju par paredzētās darbības veidu, papildus norādot maksimālo
aukstumnesēju daudzumu stacionārās aukstumiekārtās, gaisa kondicionēšanas un
siltumsūkņu iekārtās;
• informāciju par katru nodarbināto sertificēto speciālistu:
- vārds un uzvārds;
- sertifikāta numurs;
- sertifikāta derīguma termiņš;
- sertifikāta kopija;
- dokumenta kopija, kas apliecina, ka persona ir pieņemta darbā par
speciālistu minēto darbību veikšanai (piemēram, izziņa, apliecinājums,
darba līgums u.c.).
Vēršam uzmanību: tikai licencē uzrādītā sertificētā persona var veikt darbības ar
ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.
• ražotāju izsniegto sertifikātu kopijas vai juridiskas vai fiziskas personas rakstisku
apliecinājumu par katru rīcībā esošo iekārtu, kas nepieciešamas, lai īstenotu
Komisijas Regulas (EK) Nr. 304/20081 un Komisijas Īstenošanas Regulas (ES)
2015/20672 prasības. Iekārtas, kurām jābūt personas rīcībā ir:
- aukstuma aģentu atsūknēšanas iekārta (izņemot stacionārām ugunsdzēsības
sistēmām);
- svari;
- termometrs;
- manometru bloks.
b) Valsts vides dienests 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par
licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci un lēmumu nosūta uz klienta e-pasta
adresi.
2. Grozījumu veikšana licencē.
a) Fiziska vai juridiska persona VVD e-pakalpojumu portālā, izmantojot e-pakalpojumu
Licenču darbībām ar aukstuma aģentiem izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana,
iesniedz iesniegumu, kur:
• automātiski būs attēlots spēkā esošās:
- licences numurs;
- paredzētais darbības veids;
Komisijas Regula (EK) Nr. 304/2008 (2008. gada 2. aprīlis) par uzņēmumu un personāla sertifikācijas minimālajām
prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.
842/2006 attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas
fluorētās siltumnīcefekta gāzes
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Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2015/2067 (2015. gada 17. novembris) ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulai (ES) Nr. 517/2014 nosaka minimālās prasības un nosacījumus fizisku personu sertifikācijas
savstarpējai atzīšanai attiecībā uz stacionārām aukstumiekārtām, gaisa kondicionēšanas iekārtām, siltumsūkņu
iekārtām un kravas refrižeratorautomobiļu un refrižeratorpiekabju aukstumiekārtām, kurās izmanto fluorētas
siltumnīcefekta gāzes, un uzņēmumu sertifikācijas savstarpējai atzīšanai attiecībā uz stacionārām aukstumiekārtām,
gaisa kondicionēšanas iekārtām un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto fluorētas siltumnīcefekta gāzes
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informācija par sertificētajiem speciālistiem (vārds, uzvārds,
personas kods, sertifikāta numurs, izsniegšanas datums un derīguma
termiņš) ar iespēju šos datus:
▪ dzēst;
▪ labot;
▪ pievienot jaunus.
• nepieciešamības gadījumā jāizvēlas atbilstošs pievienojamā pielikuma
veids (piemēram, “Citi pielikumi”, kas satur informāciju par grozījumu
veikšanas nepieciešamību saistībā ar sertificētās personas darba attiecību
pārtraukšanu).
b) Valsts vides dienests 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par
grozījumu veikšanu licencē vai atteikumu veikt grozījumus licencē un lēmumu nosūta uz
klienta e-pasta adresi.
-

3. Pārskatu iesniegšana.
Katru gadu līdz 31. martam valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (Rīgā,
Maskavas 165) iesniedz pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar ozona slāni
noārdošajām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (MK noteikumu Nr. 704 1. pielikums).
4. Izsniegtās licences publicēšana.
Valsts vides dienests informāciju par izsniegto licenci ievieto publisko datu reģistru vietnē
https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/aukstuma-agenti/licences-darbibam-araukstuma-agentiem/.

