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LIFE Fit for REACH projeckts

• Projekts tiek īstenots Baltijas valstīs no 2015. – 2020. gadam
• Mērķis - palīdzēt Baltijas valstu MVU īstenot REACH un citu normatīvo aktu 

prasības attiecībā uz bīstamo ķīmisko vielu apsaimniekošanu
• Sekmēt bīstamo ķīmisko vielu aizvietošanu, palīdzot uzņēmumiem atrast 

piemērotus un ekonomiski pamatotus risinājumus, kā arī piedāvāt 
finansiālu palīdzību šo risinājumu īstenošanai



Atbalsts MVU

• Iepazīstināšana ar aktuālajām izmaiņām REACH regulā
• Uzņēmumā izmantoto ķīmisko vielu inventarizācija (kā tīrām vielām, tā 

vielām maisījumos un produktos);
• Vielu un produktu laboratoriska testēšana (daļa no finansiālā atbalsta, ja 

tiek īstenota bīstamo vielu aizvietošana);
• Potenciāli bīstamo vielu identificēšana, vielu aizvietošanas plāna 

sagatavošana un nepieciešamības gadījumā konsultācijas investīciju 
piesaistei;

• Neliela apjoma bīstamo vielu aizvietošanas īstenošana.



Finansiālā atbalsta saņemšanas 
iespējas un nosacījumi

• Maksimālais atbalsta apjoms – līdz 10 000 EUR
• Atbalsts paredzēts tikai ar videi un cilvēka veselībai bīstamo vielu 

aizvietošanas risinājumu īstenošanai uzņēmumā
• Piemēri, kam finansālais atbalsts IR paredzēts:

• Alternatīvu izejvielu iegāde un testēšana
• Laboratoriskas analīzes (piemaisījumu noteikšana, potenciālo 

aizvietotāju īpašību pārbaude)
• Nepieciešamības gadījumā – specifisku konsultāciju apmaksa

• Piemēri, kam finansiālais atbalsts NAV izmantojams:
• Vielu aizvietošanai, kas nav klasificējamas kā bīstamas videi vai 

prioritāras
• Darbinieku atalgojumam
• Jaunu iekārtu un infrastruktūras objektu iegādei/būvniecībai



Praktiski piemēri atbilstošiem 
aizvietošanas gadījumiem

• Ftalātu kā plastifikatora aizvietošana būvķīmijā. Stikla pakešu hermētiķos 
ftalāti (viela iekļauta ierobežojamo vielu sarakstā) aizvietota ar drošāku 
alternatīvu. Veikta produkta sertifikācija izplatīšanai Vācijas tirgū.

• Bisfenola A aizvietošana pārtikas konservu pārklājumā. Bisfenols A ir 
ierobežots lietošanā materiālo, kas nonāk saskarsmē ar pārtikas 
produktiem. Francijā šādos materiālos tiks aizliegts vispār. Viela 
antibakteriālajos pārklājumos aizvietota ar citu, nodrošinot uzņēmuma 
eksportspēju



Praktiski piemēri atbilstošiem 
aizvietošanas gadījumiem

• Zemāku GOS saturošu krāsu identifikācija un izpēte kuģubūvē. Gan darba 
drošības gan piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu dēļ.

• Nonilfenola aizvietošana epoksīdpolimēru grīdas pārklājumu ražošanā. Uz 
nonilfenolu attiecas lietošanas ierobežojumi REACH Regulā, tas ir 
identificēts kā prioritārs piesārņotājs ūdens vidē. Uzņēmuma lietotajā veidā 
tas vēl nav aizliegts, taču tuvākajos gados tas var mainīties. Tādēļ laicīgi 
identificēta alternatīva, lai saglabātu konkurētspēju ierobežojumu 
ieviešanas gadījumā.



Sadarbības forma un pieteikšanās
• Finansiālais atbalsts netiek pārskaitīts uzņēmumam tiešā veidā – pēc 

vienošanās noslēgšanas Baltijas Vides Forums apmaksā attiecināmos 
izdevumus

• Pieteikšanās posms – 2016. – 2018. gads
• Ir pieļaujams, ka pilnīgs aizvietošanas process netiek pabeigts šajā laika 

posmā
• Finansiālais atbalsts NAV kredīts – arī gadījumā, ja izmēģinātās alternatīvas 

izrādās nepiemērotas ieviešanai ražošanā, līdzekļi nav jāatmaksā
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