
Ķīmisko vielu un 
maisījumu aprite
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DA un vides speciāliste



BRC un ISO 14001 sertifikāti



BRC - pārtikas drošības plāna 
realizēšana

• Tīrīšana un dezinfekcija 

• Kaitēkļu kontrole

• Iekārtu un ēku uzturēšana

• Personālās higiēnas prasību ievērošana

• Regulāras darbinieku apmācības

• Iepirkumi atbilstoši izstrādātajām prasībām

• Kvalitatīva transportēšana

• Alergēnu kontrole



ISO 14001 – apkārtējās vides 
aizsardzība

• Risku kontrole

• Vides aspektu identificēšana/ novērtēšana

• Likumdošanas un citu saistošo prasību ievērošana 
(Cēsu pilsētas dome, B kategorijas atļauja 
piesārņojošai darbībai)

• Resursu izmantošana (energopārvaldība)

• Darbinieku informēšana/ apmācības (atkritumu 
šķirošana, resursu taupīšana, pareiza ķīmisko vielu 
lietošana, utilizēšana u.c.)



Ķīmiskās vielas saskarē ar pārtiku:

• Izmantojam TIKAI tādas ķīmiskās vielas un maisījumus («ĶM»), kuri ir 
atļauti lietošanā saskarē ar pārtiku

• Viens zinošs, apmācīts darbinieks pasūta ĶM – katra nākamā partija 
nedrīkst būt ar mazāku derīguma termiņu kā iepriekšējā

• Katrai ĶM ko iepērkam, nāk līdzi specifikācija – vienmēr nemainīga 
kvalitāte. Līgumā ir iekļautas mūsu prasības – visas ķīmijas jāpiegādā 
saskaņā ar specifikāciju un katrai partijai ir jābūt kvalitātes sertifikātiem + 
DDL katrā lokālā

• Stingra ķīmisko vielu uzskaite – 1 x mēnesī inventarizācija par iztērētajiem 
daudzumiem, lai kontrolētu zudumus – pārliecinātos, ka izmantots ir tik, 
cik vajadzīgs

• Šobrīd strādājam ar 3 piegādātājiem



ĶV uzglabāšana

• Speciāli aprīkota telpa - ĶM noliktava 

(slēgta ar «čipu», piekļuve tikai 

konkrētām personām)

• Slēgtas cisternas, sistēmas – sālsskābe, 

sārms, CO2, dabasgāze, biogāze, metāns

glikols



Ķīmisko vielu noliktava

• Visas ĶM ir marķētas – konkrētā vietā atrodas tikai 
tās vielas, kas vajadzīgas – nekā lieka! + INFO



Darbinieku aizsardzībai



Pēc izlietošanas..



Sadarbība ar piegādātājiem:

Lai izpildītu atbilstošu higiēnas prasību nodrošināšanu uzņēmumā, ir 
izstrādātas speciālas mazgāšanas programmas (šobrīd – 32)

Sadarbojoties ar piegādātājiem tiek izvēlēti vispiemērotākie ķīmiskie 
līdzekļi (tiek uzraudzīts koncentrāciju līmenis, lai nezaudētu kvalitāti, 
bet sasniegtu vajadzīgo rezultātu)

Piegādātājs nodrošina uzņēmumu ar visu tehnisko nodrošinājumu 
(stacionārās mazgāšanas iekārtas u.c.), apmācības, labāko IAL izvēle 
u.c.

Kopā ār piegādātāju speciālistiem veicam mazgāšanas sistēmu auditus, 
lai izvērtētu mazgāšanas programmu efektivitāti – 1 x mēnesī – lai 
kontrolētu mazgāšanas un dezinfekcijas šķīdumu koncentrācijas – CIP 
sistēmās



Darbs ar ĶM:

Tikai apmācīti darbinieki veic šķīdumu sagatavošanu 
iekārtām – to nedara manuāli, bet gan stacionāras 
ķīmijas sagatavošanas iekārtas 





Ķīmisko vielu dažādība 
• Slēgts ķīmiju skapis – atstrādātās eļļas

• CO2 noguldītavā – sensori, monitorings

• Motorgāze, litija baterijas (autoiekrāvēji), 
metināšana

• Bīstamie atkritumi (baterijas, luminiscētās spuldzes, 
reaģenti no laboratorijas)



Telpu uzkopšana ikdienā



Apliecinājums no 15.05.2018.



Uzkopšanas līdzekļu kārtība – 5S



Personīgā higiēna



Darba apģērbu, apavu un IAL 
standarts

• Ražošanas un loģistikas nodaļu darbiniekiem

• Standarts izstrādāts saskaņā ar Nulle nelaimes 
gadījumu drošības politikas pamatprincipiem



PALDIES




