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ATĻAUJA A KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI 

Nr. RI12IA0004 
 

Komersanta nosaukums: AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” 

Juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads, LV-2114 

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003245470 

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 31.01.1995. 

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 13.05.2002. 

Iekārta, operators: Ķīmisko vielu un maisījumu, kā arī pārklājumu materiālu ražotne,  

AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” 
Adrese: Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads, LV-2114 

Tālruņa numurs: 67964445 

Elektroniskā pasta adrese: biolar@biolar.lv 

Teritorijas kods: 0801009 
 

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikuma: 

ceturtās daļas 1) apakšpunktam – iekārtas organisko ķīmisko vielu ražošanai. 

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra 

noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības 

un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma: 

4. punkta 4.1. apakšpunktam –  iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai 

starpproduktu, tai skaitā enzīmu, augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu, ražošanai, 

kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana, sajaukšana, 

iepakošana un uzglabāšana), ja iekārtas jauda ir lielāka par 5 tonnām gadā;  
4.2. apakšpunktam – iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, 

ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā piecas tonnas un vairāk, 

enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk; 4.9. apakšpunktam – iekārtas krāsu, laku vai 

līmes ražošanai;  

2. pielikuma: 1. punkta 1.1.1. apakšpunktam – sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā 

oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā 

ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un 

kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo; 1.3. apakšpunktam – 

degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas 

pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā;  
2. punkta 2.2. apakšpunktam – citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar 

ražošanas platību no 100 m2 līdz 1000 m2;  
6. punkta 6.1. apakšpunktam – visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes 

transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu 

pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas 

(tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko 

tīrīšanu).  
 

https://www.lursoft.lv/adrese/kalna-iela-68a-riga-lv-1003


A kategorijas atļauja Nr. RI12IA0004 2 

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2012. gada 6.jūlijs 

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 05.11.2018.; 22.12.2020. 

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai 
 

 

 

Izsniegšanas datums: 2012. gada 28. septembris   Izsniegšanas vieta: Rīga 

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 01.02.2019.; 19.03.2021.  
 

 

 
 

 

Direktore      D. Kalēja       
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

 

 

 

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu 

iesniedzot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, mēneša laikā no 

lēmuma spēkā stāšanās.  


