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Rīgā

2019. gada 3. aprīlī

Lēmums Nr. RI19VL0096
par precizējumiem AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” 28.09.2012. atļaujā
Nr. RI12IA0004
Adresāts: AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS””; vienotais reģistrācijas numurs:
40003245470; juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads, LV-2114.
Iekārtas atrašanās vietas adrese: Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (tupmāk – Pārvalde) 28.09.2012.
izsniegtā A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RI12IA0004 (01.02.2019.
pārskatīta un atjaunota) un 21.02.2019. lēmums Nr. RI19VL0044 (turpmāk – Atļauja).
2. AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” 07.03.2019. vēstule Nr. 200 Par izejvielu
maiņu.
3. AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” 11.03.2019. vēstule Nr. 203 Par ABIP parauga
sintēzi.
4. Pārvaldes 22.03.2019. vēstule Nr. 2316 Par ABIP parauga sintēzi.
5. Pārvaldes 22.03.2019. vēstule Nr. 2317 Par izejvielu maiņu.
6. AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” 25.03.2019. vēstule Nr. 214 Par izejvielu
maiņu.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
1. Pārvalde 28.09.2012. ir izsniegusi AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” Atļauju A
kategorijas piesārņojošai darbībai – ķīmisko vielu un maisījumu, kā arī pārklājumu materiālu
ražošanai adresē Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads atbilstoši MK 30.11.2010.
noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” prasībām.
2. 01.02.2019. Pārvalde pārskatīja un atjaunoja Atļauju. Ar 21.02.2019. lēmumu
Nr. RI19VL0044 Pārvalde izlaboja pārrakstīšanās kļūdas Atļaujā.
3. Pārvalde 11.03.2019. saņēma AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” 07.03.2019. vēstuli
Nr. 200, kurā norādīts, ka AIVN ražošanas tehnoloģiskā procesa TS-2 stadijā izmantoto
bīstamo ķīmisko izejvielu bromu paredzēts aizvietot ar nebīstamu ķīmisku vielu nātrija
bromīdu (CAS Nr. 7647-15-6). Plānotās izmaiņas nav saistītas ar pārmaiņām AIVN
ražošanas procesa posmos, tehnoloģiskajās iekārtās, to konstrukcijā vai drošības sistēmās.
Broma vietā noliktavā Nr.19 plānots uzglabāt marmora smiltis.
4. Pārvalde 12.03.2019. saņēma AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” 11.03.2019. vēstuli
Nr. 203 sakarā jauna porofora veida 2,2’ [azobis(1-metiletiliden)bis]4.5-dihydro-1H-

imidazola dihidrohlorīda (CAS Nr. 27776-21-2; EK Nr. 248-655-3) sintēzi. Pārvalde izvērtēja
iesniegto informāciju un secina, ka tiks izmantotas Atļaujā iekļautās izejvielas, izmantotie
apjomi būs nelieli, t.i., nav nepieciešams mainīt Atļaujā esošos apjomus, pilotiekārtu
paredzēts izvietot ražotnes telpā ar visu nepieciešamo drošības sistēmu (autonoma ventilācija,
ķīmisko vielu noplūdes atklāšanas sistēma, ugunsdzēsības atklāšanas un novērošanas sistēma,
ugunsdrošas durvis u.c.).
5. Pārvalde 22.03.2019. vēstulē Nr. 2317 lūdza precizēt informāciju par broma lietošanu, nātrija
bromīda un marmora smilšu apjoma izmaiņām.
6. Pārvalde 27.03.2019. saņēma AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” 25.03.2019. vēstuli
Nr. 214 ar precizētu informāciju par broma, nātrija bromīda un marmora smilšu lietošanu.
7. Pārvalde, izvērtējot informāciju, secina, ka izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām, tādēļ
nepieciešams veikt atļaujas precizējumus.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts, kurā noteikts, ka administratīvo lietu iestādē
ierosina uz iesnieguma pamata.
Pieņemtais lēmums:
Ņemot vērā minētos faktus un to izvērtējumu, kā arī piemērotās tiesību normas, Pārvalde pieņem
lēmumu veikt izmaiņas 28.09.2012. izsniegtajā atļaujā Nr. RI12IA0004:
1. Izteikt Atļaujas B sadaļas 6. punktā informāciju par noliktavu Nr. 19 šādā redakcijā:
 slēgta noliktava Nr.19 sašķidrināta hlora konteineriem un marmora smilšu uzglabāšanai,
noliktava aprīkota ar vizuālās novērošanas sistēmu un kustību sensoriem.
2. Papildināt Atļaujas C sadaļas 2. tabulā pildvielu grupu ar šādu informāciju:
marmora smiltis
3. Izteikt Atļaujas C sadaļas 2. tabulā informāciju par nātrija bromīda izmantošanas
veidu šādā redakcijā:
AIVN ražošana
4. Dzēst Atļaujas C sadaļas 3. tabulā informāciju par bromu.
Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:
Šis lēmums ir neatņemama A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. RI12IA0004
sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo
darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa likuma
77.pantam šo Pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Vides pārraudzības valsts
birojā, iesniegumu iesniedzot Pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.
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Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par piesārņojumu” 50. panta pirmā daļa.
2. Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts, 66. panta pirmā daļa, 67. pants, 77. pants.

Direktore

D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmums nosūtīts:
 Vides pārraudzības valsts birojam;
 Olaines novada pašvaldībai;
 Veselības inspekcijai.
Ozoliņa 67084243
inese.ozolina@lielriga.vvd.gov.lv
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