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Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu”
pielikumam vai Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un
B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikumam: 4.7. punkts - iekārtas ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu, arī augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu ražošanai ar fizikālām metodēm
(piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana), iepakošanai un iepildīšanai.
NACE kods (kodi): 24 PRODCOM kods (kodi): Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 05.11.2009.
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai
ar būtiskām izmaiņām
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Izsniegšanas datums: 18.12.2009.

vietas nosaukums: Rīga

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktore

I.Hahele
(paraksts un tā atšifrējums)

Datums 18.12.2009.
Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības
valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas.
Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma
“Par piesārņojumu” 32. panta 3.1 daļu.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums” un „zīmoga vieta” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

B kategorijas atļauja Nr.RI 09 IB 0125

2

Saturs
A sadaļa .................................................................................................................... 4
Vispārīgā informācija par atļauju...................................................................................4
1.
Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja .............................. 4
2.
Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš ............ 4
3.
Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas........................................... 5
4.
Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju ............................................ 4
5.
Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem Nr.567 .................................................. 5
6.
Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja............................................... 5
B sadaļa..................................................................................................................... 5
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums
............................................................................................................................5
7.
Pieteiktās darbības īss apraksts....................................................................... 5
8.
Atrašanās vietas novērtējums ......................................................................... 5
9.
Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti
vērā)....................................................................................................................6
10.
Iesnieguma novērtējums................................................................................. 6
C sadaļa..................................................................................................................... 8
Atļaujas nosacījumi........................................................................................................8
11.
Nosacījumi uzņēmuma darbībai ..................................................................... 8
12.
Resursu izmantošana...................................................................................... 8
13.
Gaisa aizsardzība ........................................................................................... 9
14.
Notekūdeņi .................................................................................................. 10
15.
Troksnis....................................................................................................... 12
16.
Atkritumi ..................................................................................................... 12
17.
Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai ........................ 13
18.
Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos ........................................ 13
18'.
Nosacījumi pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi
uz vidi............................................................................................................... 13
19.
Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās..... ........... .....13
20.
Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja
pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija.............................................14
21.
Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm .......................... 14
Tabulas..........................................................................................................................15
Pielikumi:
1. pielikums – Kopsavilkums
2. pielikums - Pievienotie dokumenti un norādes par datumiem
3. pielikums Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un
monitoringa daļas atzinums
4. pielikums – Olaines novada pašvaldības atzinums

B kategorijas atļauja Nr.RI 09 IB 0125

3

A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja
1. LR 15.03.2001. likums “Par piesārņojumu”.
2. LR 02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”.
3. LR MK 09.07.2002. noteikumi Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai”.
4. LR 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”.
5. LR 14.12.2000. likums “Atkritumu apsaimniekošanas likums”.
6. LR MK 27.07.2004. noteikumi Nr. 626 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
7. LR MK 13.07.2004. noteikumi Nr. 597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.
8. LR MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas
pārskatu veidlapām”.
9. LR 20.12.2001. „Iepakojuma likums”.
10. LR MK 16.010.2007. noteikumu Nr. 65 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma
reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu
sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā
tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas
piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā”.
11. LR 21.04.1998. “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums”.
12. LR MK 22.10.2002. noteikumi Nr. 466 “Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
uzskaites kārtību un datu bāzi”.
13. LR MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 107 ”Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība”.
14. 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes REACH regula (EK) Nr.1907/2006.
15. 08.10.2005. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.648/2004 par mazgāšanas
līdzekļiem.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš
B kategorijas atļauja Nr. RI 09 IB 0125 izsniegta uz 5 gadiem, derīga līdz 2014. gada
16. decembrim.
Iesniegums jaunas atļaujas izsniegšanai vai vecās atļaujas pagarināšanai jāiesniedz VVD Lielrīgas
RVP ne vēlāk kā 60 dienas pirms esošās atļaujas derīguma termiņa beigām vai 90 dienas pirms
būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas




Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
Olaines novada domei (elektroniski).
Veselības inspekcijai (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.
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5. (Svītrots ar 26.07.2005. noteikumiem Nr.567.)
6. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Līdz šim citas atļaujas, kas reglamentē uzņēmuma piesārņojošo darbību, netika saņemtas.

B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
7. Pieteiktās darbības īss apraksts
SIA „BLAVAR” nodarbojas ar mazgāšanas līdzekļu ražošanu, izmantojot fizikālus procesus,
kā arī probiotisko mazgāšanas līdzekļu fasēšanu un uzglabāšanu līdz tālākai realizācijai.
Uzņēmuma darbība tiek veikta iznomātās telpās – Rūpnīcu ielā 3, Olainē, par kuru nomu
noslēgts līgums ar SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS””. Kopējā iznomāto telpu platība –
700 m2. Telpas aprīkotas ar ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, kā arī betona grīdu, kas
nepieciešama un atbilst ražošanas procesa prasībām. Kopumā telpas ir sadalītas
6 sektoros:
- izejvielu pieņemšanas zona – 60 m2;
- tukšās taras noliktava – 73, 89 m2;
- ražošanas sektors – 191,18 m2 ;
- gatavās produkcijas noliktava – 133,90 m2;
- gatavās produkcijas realizācijas zona – 59, 75 m2.
Papildus telpās ierīkota telpa un garderobe darbiniekiem, ofiss, etiķešu uzglabāšanas
noliktava, tuoletes, dušas.
Īss ražošanas procesa raksturojums
Izejmateriāli, kas ir piegādāti pieņemšanas zonā, tiek izkrauti ar elektriskā transportiera –
krāvēja palīdzību. Izejvielas tiek izvietotas un uzglabātas noliktavas telpās temperatūrā no 15 –
25 0C atkarībā no gadalaika.
Ražošanas procesā izmantojamās izejvielas parādītas atļaujas 9.1. un 9.2. tabulās.
Šķidrās izejvielas (koncentrāti) tiek uzglabāti oriģinālā (rūpnīcas) iepakojumā (polietilēna
industriālais iepakojums), kuru tilpums ir 5/10/20/25/200/1000 l, uz eiropaletēm, kas novietotas
uz betonētas grīdas. Sauso izejvielu komponenti (pulverveidīgie, granulas) arī tiek uzglabāti
oriģinālā (rūpnīcas) iepakojumā - polietilēna maisos (25 kg) un plastikāta spaiņos (10 kg), kas
izvietoti uz eiropaletēm.
Ražošanas procesam nepieciešamās izejvielas atbilstošā daudzumā tiek piegādātas uz
ražošanas sektoru ar elektriskā transportiera (krāvēja) palīdzību. Ražošanas sektorā atrodas
nepieciešamie ražošanas līdzekļi: savienojošās šļūtenes, šķidrumu sūkņi, industriālais mikseris,
samaisīšanas (sajaukšanas) tilpnes (tvertnes), gatavās produkcijas saliešanas (sadalīšanas)
sistēma tarā u.c. ražošanas līdzekļi.
Atbilstoši tehnoloģijām un receptēm tiek pagatavoti dažādu veidu mazgāšanas līdzekļi.
Ražošanas procesā tiek izmantots speciāli sagatavots ūdens, šķidrie ķīmisko vielu koncentrāti un
sausās piedevas. Sausie ingredienti tiek izšķīdināti ūdenī, bet šķidrie tiek sajaukti maisīšanas
rezultātā. Iepriekšminētās darbības tiek veiktas, izmantojot industriālo mikseri „Verberk” – tips:
AS.MOT. 4APL90L-8/4; modelis Nr. 1091304 IP54; jauda: 380 V; 50 Hz; 0,33-1,5 kW; 1,1 –
3,75 A; ātrums – 690 apgriezieni/min. un 1390 apgriezieni/min. Ražošanas process notiek 15-25
0
C temperatūrā atkarībā no apkārtējās gaisa temperatūras. Sajaucot šķidrās izejvielas,
piesārņojošo vielu emisija gaisā nenotiek.
Izšķīdinot ūdenī sausās izejvielas - NaOH un KaOH sārmus, šķīdums tiek sildīts līdz
temperatūra 30 – 40 0C – šī procesa rezultātā iespējama šo sārmu emisija ražošanas telpās, bet

B kategorijas atļauja Nr.RI 09 IB 0125

5

tās ir ļoti nenozīmīgas, jo sauso izejvielu koncentrācija ūdens šķīdumā nepārsniedz 5 %.
Apkārtējā vidē piesārņojošo vielu emisija nenotiek.
Tālāk gatavais produkts ar sūkņu un šļūteņu palīdzību tiek pārsūknēts uz speciālu tvertni
tālākai sadalīšanai mazākā polietilēna tarā. Pēc tam šai tarai tiek uzliktas etiķetes un tās tiek
marķētas. Gatavā – atbilstošā tarā safasētā produkcija tiek novietota uz eiropaletēm,
nepieciešamības gadījumā iepakota polietilēna plēvē un transportēta uz gatavās produkcijas
glabāšanas noliktavu, kur tiek uzglabāta 15 -25 0C temperatūrā atkarībā no gadalaika.
8. Atrašanās vietas novērtējums
Saskaņā ar Olaines pilsētas teritoriālo plānojumu (perspektīvā zemes izmantošana)
SIA “BLAVAR” atrodas rūpniecisko objektu apbūves teritorijā. SIA “BLAVAR” atrodas
SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” teritorijā. Tuvākā apkātnē atrodas dažas citas
ražotnes, uzņēmumi un industriālie parki. Tuvumā atrodas dzelzsceļš. Autostrāde atrodas ~
2-3 km attālumā no uzņēmuma teritorijas. Dzīvojamās mājas šajā zonā neatrodas.
9. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot kā tie ņemti vērā)
9.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi
Saņemts Veselības inspekcijas (turpmāk tekstā – VI) atzinums, kurā VI neiebilst atļaujas
izsniegšanai SIA „BLAVAR” B kategorijas piesārņojošai darbībai ar nosacījumu:
- atkritumu nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar likuma „Atkritumu
apsaimniekošanas likums” 13. panta prasībām (priekšlikums ņemts vērā atļaujas
16. punktā).
Saņemts Olaines novada pašvaldības atzinums, kurā netiek iebilsts atļaujas izsniegšanai
SIA „BLAVAR” B kategorijas piesārņojošai darbībai. Atzinumi pievienoti atļaujas 3. un
4. pielikumā.
9.2. citu valsu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu pārnese
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
9.3. sabiedrības priekšlikumi
Priekšlikumi nav saņemti.
9.4. operatora skaidrojumi
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
10. Iesnieguma novērtējums
10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmienie A kategorijas darbībām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi
Uzņēmuma darbības rezultātā nerodas piesārņojošo vielu emisijas atmosfērās gaisā. Mikseris ir
aprīkots ar nosūces ventilācijas sistēmu, kas novērš nenozīmīgo piesārņojošo vielu emisiju
ražošanas telpās. Emisija ir ļoti nenozīmīga, jo sausās izejvielas - NaOH un KaOH koncentrācija
ūdens šķīdumā nepārsniedz 5 %.
10.3.
resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)
1. SIA „BLAVAR” neiegūst ūdeni no pazemes vai virszemes ūdens ņemšanas avotiem.
Uzņēmuma ūdens apgāde no SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS””. Informācija par ūdens
lietošanu 12. tabulā.
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2. Uzņēmuma elektroapgāde un siltumapgāde saskaņā ar telpu nomas līgumu ar SIA „Olaines
ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS””.
3. Uzņēmuma ražošanas procesā izmanto šķidros un pulverveidīgos koncentrātus un granulas.
Visām ražošanas procesā izmantojamām ķīmiskajām vielām ir drošības datu lapas.
10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi
Produktu ražošanai izmanto industriālo slēgta tipa mikseri ar vāku. Razošanas jauda ir neliela –
2000 m3 gatavās produkcijas gadā. Plāno, ka ražošanas process ilgs 8 stundas dienā, 264 darba
dienas gadā. Varbūtība, ka radīsies emisijas gaisā, tiek vērtēta kā nenozīmīga. Ņemot vērā
augstāk minēto, stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts netika izstrādāts.
10.5. smaku veidošanās
Smaku un neorganizēto emisijas avotu uzņēmuma teritorijā nav.
10.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi
Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS” kanalizācijas
sistēmā saskaņā ar noslēgto telpu nomas līgumu. Ražošanas notekūdeņi neveidojas.
Notekūdeņu novadīšana uz SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS” attīrīšanas iekārtām
saskaņā ar 14.3. tabulu.
10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana
Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves atkritumi un izlietotais iepakojums
(polietilēna plēve un maisi, kartons, papīrs).
Sadzīves atkritumi un izlietotais iepakojums tiek savākts SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca
„BIOLARS”” teritorijā izvietotos konteineros.
10.8. trokšņa emisija
Trokšņa avotu nav.
10.9. augsnes aizsardzība
Uzņēmuma piesārņojošā darbība tiek veikta telpās uz betonētas grīdas, tādēļ augsnes, grunts vai
pazemes ūdeņu piesārņojums nav iespējams.
10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām
Avārijas situācijā paredzēta šāda rīcība:
 šķidro izejvielu noplūdes gadījumā uz grīdas, izlijusī izejviela tiek noskalota ar lielu
daudzumu ūdens kanalizācijas sistēmā;
 ugunsdzēsības vajadzībām telpās izvietoti ugunsdzēsības aparāti, kā arī ierīkots
ugunsdzēsības hidrants.

C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
11. Nosacījumi uzņēmuma darbībai
11.1. darbība un vadība
Atļauja izsniegta SIA „BLAVAR” mazgāšanas līdzekļu ražošanai ar fizikālām metodēm, kā
arī iepakošanai un iepildīšanai:
- industriālie mazgāšans līdzekļi (saražoti) – 120 m3 /a;
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- probiotiskie mazgāšanas līdzekļi (safasēti) – 25 m3/a.
Atļauja attiecas uz visām uzņēmumā izmantojamām iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī uz
atkritumu apsaimniekošanu un citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.


Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30. panta 3. daļu, operatora maiņas gadījumā VVD
Lielrīgas RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno
operatoru.



Operatoram, veicot piesārņojošo darbību, apkopot un sniegt darbiniekiem, kuri veic
piesārņojošo darbību, nepieciešamo informāciju par tās iespējamo ietekmi uz cilvēka
veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par
rīcību avārijas situācijā.



20 darba dienu laikā informēt VVD Lielrīgas RVP par izmaiņām uzņēmumu reģistrā,
atbildīgajām amatpersonām uzņēmumā un paraksta tiesībām.



Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operators iesniedz
reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora
saņemta informācija par tā lēmumu attiecībā uz iekārtas darbības pilnīgu pārtraukšanu,
reģionālā vides pārvalde atceļ operatoram izdoto A vai B kategorijas atļauju atbilstoši
likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.



Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 329. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja
nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
1) operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu,
kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai;
2) darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek
pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.

11.2. darba stundas
Nosacījumi netiek izvirzīti.
12. Resursu izmantošana
12.1. ūdens
Uzņēmuma ūdensapgāde sadzīves un ražošanas vajadzībām no SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca
„BIOLARS”” ūdensapgādes sistēmas saskaņā ar telpu nomas līgumu.
12.2. enerģija
Uzņēmuma elektroapgāde un siltumapgāde saskaņā ar telpu nomas līgumu ar SIA „Olaines
ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS””.
12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli
 Ražošanas procesā izmantojamo ķīmisko un bīstamo ķīmisko vielu un produktu
izmantošana un uzglabāšana atbilstoši 9.1. un 9.2. tabulām.
 Veikt bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu rakstisku un elektronisku uzskaiti
atbilstoši LR Ministru kabineta 22.10.2002. noteikumu Nr.466 “Noteikumi par ķīmisko
vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi” 2., 3., un 5. punktu prasībām.
 Veicot darbības ar ķīmiskām vielām vai produktiem, ievērot drošības datu lapās norādītās
vides aizsardzības prasības. Ķīmisko produktu drošības datu lapām darbiniekiem jābūt
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brīvi pieejamām. Drošības datu lapām jāatbilst REACH regulas (EC) Nr. 1907/2006 2.
pielikuma prasībām.
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumam un uzglabāšanai jāatbilst LR Ministru
kabineta 12.03.2002. noteikumu Nr.107 ”Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” IV. nodaļā noteiktajām prasībām.
Darbības ar bīstamajām vielām veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota
izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši LR Ministru kabineta 23.10.2001.
noteikumu Nr.448 ”Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic
uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un produktiem” 5. punkta prasībām.
Ja radītā izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gadā ir lielāks par 300 kg, iepakotājam
jāreģistrējas VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē triju mēnešu laikā no dienas, kad
minētais apjoms tiek pārsniegts.
Līdz kārtējā gada 1. maijam iepakotājam iesniegt VVD Lielrīgas RVP attiecīgo ziņojumu
atbilstoši LR Ministru kabineta 16.010.2007. noteikumu Nr. 65 „Noteikumi par visa
izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem,
reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas
komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs,
iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz
smago metālu saturu iepakojumā”. 11. punktam.
Ievērot 08.10.2005. Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (EK) Nr.648/2004 par
mazgāšanas līdzekļiem noteiktās vides aizsardzības prasības.

13. Gaisa aizsardzība
13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.4. smakas
Nodrošināt LR Ministru kabineta 08.06.2004. noteikumu Nr. 626 “Par piesārņojošās darbības
izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
prasību izpildi.
13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju
avotiem
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.7. gaisa monitorings
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumi netiek izvirzīti.
13.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
B kategorijas atļauja Nr.RI 09 IB 0125
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Nosacījumi netiek izvirzīti.
14. Notekūdeņi
14.1. izplūdes, emisijas limiti
Saskaņā ar 14.3. tabulu sadzīves notekūdeņus novadīt SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS””
kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu.
14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība
 Uzņēmuma teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai
nepieļautu notekūdeņu noplūdi gruntī.
 Neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta saskaņā ar LR Ministru
kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 ”Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
42. punktu.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
14.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrēšana
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
14.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15. Troksnis
15.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.2. trokšņa emisijas limiti
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16. Atkritumi
16.1. atkritumu veidošanās
Nosacījumi netiek izvirzīti.
16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)
nosacījumi
 Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar likumu „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.
Ievērot likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 13. un 14. punktos minētās prasības.
 Saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 5. panta prasībām, atkritumu
apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
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- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas, piesārņot un piegružot vidi.
Nešķiroti sadzīves atkritumi - savākt un uzglabāt konteineros. Konteineru novietnēm jābūt
ar cieto segumu.
Izlietoto iepakojumu savākt un līdz izvešanai uzglabāt konteineros vai speciāli tam
paredzētā vietā. Nodot apsaimniekošanai firmām, kurām ir VVD reģionālo vides pārvalžu
izsniegta atļauja šādu darbību veikšanai.
Izlietoto iepakojumu apsaimniekot saskaņā ar. likuma „Iepakojuma likums” un LR Ministru
kabineta 16.010.2007. noteikumu Nr. 65 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma
reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu
sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā
tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju
piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā”
prasībām.






16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)
Datu pamatošanai statistikas pārskatā „Nr. 3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļautajai
informācijai veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti.
16.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Katru gadu līdz 15. februārim iesniegt SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” statistikas pārskatu „Nr. 3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” saskaņā ar LR
Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts
statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
16.5. atkritumu sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā
sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.
16.6. 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.
17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai


Uzņēmuma teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude,
lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi gruntī.

18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos




Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams,
samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma ”Par
piesārņojumu” II nodaļas 5. pantu.
Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem rīcības
plāniem.
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181. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi



Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD LRVP
attiecīgu iesniegumu.
Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī
saskaņā ar likuma ”Par piesārņojumu” 4. panta devīto daļu.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās




Saskaņā ar 15.12.2005. ”Dabas resursu nodokļa likuma” 22. pantu ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu
nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lierīgas RVP pasākumu plānu, lai
novērstu turpmāku piesārņošanu.
Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem rīcības
plāniem.

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.




Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties informēt
attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD Lielrīgas RVP: tālr. 67084278, mob.tālr. 29262888,
e-pasts: inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv; 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 atļaujas nosacījumu
pārkāpšanas seku likvidācijai.
Saskaņā ar 15.03.2001. likuma ”Par piesārņojumu” 6. un 45. pantiem nekavējoties informēt
attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:
1) ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
2) ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai, videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni
šāda piesārņojuma rašanās draudi;
3) avārijas vai tās draudu gadījumā.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm
Jānodrošina vides valsts inspektoriem iespēja netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides
aizsardzības prasību izpildi. Jānodrošina brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas
žurnāliem.
Atļauju sagatavoja vecākā eksperte I. Grizāne 67084273
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Tabulas
9.1. tabula
Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā
kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
Nr p.k.
vai kods
1.

Izejmateriāli, palīgmateriāli
(vai to grupas)
Enzymatic Fer

Izejmateriālu un
palīgmateriālu veidi
-

2.

Acid Super Liquid

-

izejmateriāls

3.

Thickner

-

izejmateriāls

Foam Inhibitor

-

izejmateriāls
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Uzglabātais daudzums
(tonnas), uzglabāšanas veids
noliktavas telpas, attiecīgā
iepakojumā
noliktavas telpas, attiecīgā
iepakojumā
noliktavas telpas, attiecīgā
iepakojumā
noliktavas telpas, attiecīgā
iepakojumā

Izmantotais daudzums gadā
(tonnas)
200 l
500 l
50 kg
1000 l

9.2. tabula
Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, 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

CAS
numurs

Bīstamības
klase

Bīstamības
apzīmējums
ar burtu

Riska
iedarbības
raksturojums
(R-frāze)

Drošības
prasību
apzīmējums
(S-frāze)

1.

KaOH

ražošana

1310-58-3

kodīgs

C

R-22, 35

S-(1/2), 26,
36/37/39, 45

2.

neorganiska viela

ražošana

1310-73-2

kodīgs

C

R35

S 1/2, 26,
37/39, 45

Acid Super
Organic

-

ražošana

57-13-6;
112-34-5

kairinošs

Xi

R36, R37/38,
R41

S2, S26, S39,
S46

4.

Corrosion
Inhibitor

-

ražošana

1310-58-3

kaitīgs,
kodīgs

Xn, C

R22, R35

-

5.

No Touch FER

-

ražošana

R22, R38, R41,
R50

S2, S26, S39,
S46

Hydrotropic
Additive

-

ražošana

kaitīgs,
kodīgs,
bīstams
videi,
kaironošs
kairošs

Xn, Xi, N, C

6.

61788-907; 506431-3; 11234-5;
1310-58-3
85711169-9

Xi

R38, R41

S24, S26,
S37/39

7.

Super CMF 240

-

ražošana

61788-907;
112-34-5;
6834-92-0

Kairinošs,
bīstams
videi,
kodīgs

Xi, N, C

R36, R34, R37,
R38-41, R50

S2, S46

Izmantošanas
veids

neorganiska viela

NaOH
(kaustiskā soda)

3.
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Uzglabātais
daudzums
(tonnas),
uzglabāšanas
veids
noliktavas
telpas, attiecīgā
iepakojumā
noliktavas
telpas, attiecīgā
iepakojumā
noliktavas
telpas, attiecīgā
iepakojumā
noliktavas
telpas, attiecīgā
iepakojumā
noliktavas
telpas, attiecīgā
iepakojumā

noliktavas
telpas, attiecīgā
iepakojumā
noliktavas
telpas, attiecīgā
iepakojumā

Izmantotais
daudzums
gadā (tonnas)
650 kg

2000 kg

1000 l

1000 l

600 l

200 l
60 m3

12. tabula
Ūdens lietošana
Ūdens ieguves avoti un
izmantošanas veidi

-

Ražošanas
procesiem
(kubikmetri
gadā)
61

Sadzīves
vajadzībām
(kubikmetri
gadā)
48

Citiem
mērķiem
(kubikmetri
gadā)
-

-

61

48

-

Kopējais ūdens
patēriņš
(kubikmetri gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri
gadā)

109

109

1. No ārējiem piegādātājiem
2. No īpašniekiem piederoša
urbuma
3. Ezers vai upe
4. Jūras ūdens
5. Citi avoti
Kopā
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14.3. tabula
Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtām
Izplūdes vietas
numurs un adrese

Izplūdes vietas
identifikācijas
numurs

Rūpnīcu iela 3,
Olaine

Izplūdes ģeogrāfiskās
koordinātas
Z platums

A garums

-

-

-

Cita uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)
ūdens attīrīšanas iekārtu nosaukums,
pieslēgšanās kontrolakas numurs
SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca
„BIOLARS”” kanalizācijas sistēma

Notekūdeņu daudzums (uz
ārējām notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām saskaņā ar līgumu)
m3/d
m3/gadā
0,18
~ 48

Izplūdes ilgums
h/d; dienas/gadā
vienmērīgs

17.1. tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Atkritumu
klase

200 301

150 106

Atkritumu
nosaukums

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Jauktais
iepakojums
(kartons,
polietilēna
plēve,
industriālais
papīrs u.c.)

nav bīstami

-

sadzīves
procesi

4 m3

saņemts no
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)
-

nav bīstami

-

izlietotais
iepakojums

8 m3

-

Atkritumu
bīstamība
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1. pielikums
Pievienotie dokumenti un norādes par datumiem

Informācija par saņemtajiem dokumentiem

Norāde par datumu

SIA „BLAVAR” iesniegums atļaujas saņemšanai
B kategorijas piesārņojošai darbībai iesniegts

15.10.2009.

VVD Lielrīgas RVP atzinums par iesnieguma pieņemšanu
un papildus informāciju
Veselības inspekcijas atzinums VVD LRVP saņemts
Olaines novada pašvaldības atzinums saņemts

05.11.2009.
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24.11.2009.
25.11.2009.

2. pielikums
Kopsavilkums
Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrība)
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un
iekārtas atrašanās vietu – SIA „BLAVAR”, Rūpnīcu iela 3, Olaine, LV-2114.
Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma iesniegšanas
iemesls – atļauja nepieciešama saskaņā ar Ministru kabineta 09.07.2002. noteikumu
Nr. 294 1. pielikuma 4.7. punktu - iekārtas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī augu
aizsardzības līdzekļu un biocīdu ražošanai ar fizikālām metodēm (piemēram,
atšķaidīšana un sajaukšana), iepakošanai un iepildīšanai.
Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz
vidi – SIA „BLAVAR” plāno nodarboties ar mazgāšanas līdzekļu ražošanu, izmantojot
fizikālus procesus, kā arī probiotisko mazgāšanas līdzekļu fasēšanu un uzglabāšanu
līdz tālākai realizācijai. Uzņēmuma darbība tiks realizēta iznomātās telpās – Rūpnīcu
ielā 3, Olainē, par kuru nomu noslēgts līgums ar SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca
„BIOLARS””.
Ūdens patēriņš – uzņēmuma ūdens apgāde no SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca
„BIOLARS””.
Galvenie izejmateriāli (ieskaitot kurināmo un degvielu) un to lietojums – uzņēmuma
ražošanas procesā tiek izmantotas dažādas ķīmiskās vielas: šķidrie un pulverveidīgie
koncentrāti, granulas. Visām ražošanas procesā izmantojamām ķīmiskajām vielām ir
drošības datu lapas.
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai – kālija un nātrija
hidroksīdi, koncentrāti – Acid Super rganic, Corrosion Inhibitor, No Touch FER u.c.
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi) – ražošanas
procesā emisijas gaisā nerodas. Notekūdeņi atklātā vidē netiek novadīti.
Atkritumu veidošanās un to apstrāde - uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves
atkritumi un izlietotais iepakojums (polietilēna plēve un maisi, kartons, papīrs).
Sadzīves atkritumi un izlietotais iepakojums tiek savākts SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca
„BIOLARS”” teritorijā izvietotos konteineros.
Trokšņa līmeņa normatīvu pārsniegumi – nav trokšņa avotu.
Iespējamo avāriju novēršana – šķidrās izejvielas noplūdes gadījumā uz grīdas,
izlijusī izejviela tiek noskalota ar lielu daudzumu ūdensvada ūdens kanalizācijas
sistēmā. Ugunsdzēsības vajadzībām telpās izvietoti ugunsdzēsības aparāti, kā arī
ierīkots ugunsdzēsības hidrants.
Nākotnes plāni – plānotā iekārtu paplašināšana, atsevišķu daļu vai procesu
modernizācija – SIA “BLAVAR” nākotnē plāno palielināt ražošanas apjomus,
paplašināt produktu klāstu, apgūt Baltijas, Krievijas un Baltkrievijas tirgus,
paplašināt klientu loku.
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