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LĒMUMS
Liepājā
2019.gada16.augustā

Nr.LI19VL0084

Par 2019.gada 17. jūlijā SIA "GALAKSIS N" pārskatītās B kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas Nr.LI12IB0053 precizēšanu.
Adresāts (iesniedzējs):
SIA “Galaksis N”, Kapsēdes iela 2D, Liepāja, LV-3414.
Iesniedzēja prasījums:
SIA „Galaksis N” iesniegums par grozījumu veikšanu Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides
pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.LI12IB0053
(turpmāk – Atļauja).
Dalībnieku viedokļi un argumenti: Neattiecas.
Faktu konstatējums un argumenti lēmuma pieņemšanai:
2019.gada 17. jūlijā Pārvalde izsniedza pārskatīto un atjaunoto Atļauju Nr.LI12IB0053 SIA
"GALAKSIS N" objektā Ģenerāļa Baloža iela 42/44. Operators nodarbojas ar kuģu vraku demontāžu.
Metāllūžņu pārstrādes procesa nodrošināšanai tiek pieņemti norakstīti kuģi. Atļaujas derīguma termiņš –
uz visu iekārtas darbības laiku.
2019.gada 6.augustā Pārvaldē tika saņemts SIA "GALAKSIS N" iesniegums grozījumu veikšanai
Atļaujā. Grozījumi nepieciešami saistībā ar to, ka uzņēmumu SIA “Galaksis N” paredzēts iekļaut Eiropas
kuģu pārstrādes iekārtu sarakstā un, lai to izdarītu, atļaujā jāiekļauj informāciju, kas iepriekš ietverta
Iesniegumā B kategorijas atļaujai, gan sniegta papildus SIA "GALAKSIS N" 2019. gada 6.augusta
iesniegumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt Atļaujas B sadaļas un 1.pielikuma precizēšanu,
nemainot Atļaujas nosacījumus.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu“ 30.panta pirmai daļai „Pirms darbības izmaiņas operators paziņo
par tām Ministru kabineta noteiktajā termiņā paziņo par to Valsts vides dienestam. Valsts vides dienests
izvērtē, vai šī izmaiņa uzskatāma par būtisku izmaiņu un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas
nosacījumos, un informē par to operatoru...“.
2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
49.punkts nosaka, ka Pārvalde ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas A vai B
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kategorijas piesārņojošai darbībai izsniedz attiecīgu atļauju piesārņojošas darbības veikšanai, ja A vai B
kategorijas piesārņojošā darbībā netiek plānotas darbības izmaiņas.
Piemērotās tiesību normas:
1. 2001.gada 15.marta likums „Par piesārņojumu” 30.panta pirmā daļa, 50.panta pirmā daļa.
2. MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
25.punkts, 49.punkts.
3. 2001.gada 25.oktobra „Administratīvā procesa likums” 55.panta pirmā daļa, 66.panta pirmā daļa,
67.pants, 76.panta otrā daļa, 77.panta pirmā daļa.
Pieņemtais lēmums:
Pārvalde, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. un 66.pantā noteikto, apsverot administratīvā
akta izdošanas lietderību, izvērtējot iepriekš minētās tiesību normas un konstatētos faktus, Administratīvā
procesa likuma 7.pantā noteikto tiesiskuma principu, Administratīvā procesa likuma 8.pantā noteikto
tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu, nolemj veikt SIA „Galaksis N” Atļaujas Nr.LI12IB0053
precizēšanu šādos punktos:
1.

Atļaujas B sadaļas 6.punktu izteikt šādā redakcijā:

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
SIA "GALAKSIS N" objektā Ģenerāļa Baloža iela 42/44 nodarbojas ar kuģu vraku demontāžu.
Metāllūžņu pārstrādes procesa nodrošināšanai tiek pieņemti norakstīti kuģi, tajā skaitā sauskravas
kuģi, zvejas kuģi, baržas, velkoņi, u.c. ar tonnāžu no 200 t līdz 1000 t. Gadā paredzēts pārstrādāt
(demontēt) maksimāli līdz 10 kuģiem ar kopējo masu līdz 10 000 t. Kuģu pārstrāde notiek Liepājas
ostas piestātnē Nr. 18, kā arī divos sausajos dokos.

Rūpnīcā plānots pārstrādāt dažādu izmēru kuģus, kuru konkrēts izmērs un svars nav zināms, tādēļ tiek
pieļauta iespējamība, ka to bruto tilpība var pārsniegt 500 GT. Nav zināms arī konkrēts pārstrādājamo
kuģu skaits, taču tas nepārsniegs 10 kuģus gadā. Kopējais kuģu svars nepārsniegs 10 000 t/a. Rūpnīcā
plānots pārstrādāt kuģus, kas kuģo gan zem ES dalībvalstu karoga, gan citu valstu kuģus.
Maksimālie kuģa izmēri:
Garums: līdz 165 m;
Platums: līdz 22 m;
Iegrime: līdz 7 m;
DWT: līdz 14 000
GT: 200–12 000
Svars: 100–5 000 t
LDT: 100 -5 000
Pārstrādes metode: kuģu demontāža (uz ūdens un sausajā dokā).
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VVD Liepājas RVP iesniegts kuģu pārstrādes rūpnīcas plāns un pašnovērtējums par rūpnīcas
atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 20.novembra regulas Nr.1257/2013 par kuģu
pārstrādi un ar ko groza Regulu (EK) Nr.1013/2006 un Direktīvu 2009/16/EK 13.panta 1.punktā
minētajām prasībām. Operatora pašnovērtējumu skatīt 1.pielikumā.
VVD Liepājas RVP iesniegts apliecinājums, ka SIA “Galaksis N” apņemas ievērot Eiropas
Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra regulas Nr.1257/2013 par kuģu pārstrādi un ar ko
groza Regulu (EK) Nr.1013/2006 un Direktīvu 2009/16/EK 13.panta 2.punktā minētās prasības, skatīt
1. pielikumā.
Kuģu pārstrādes tehnoloģija
Pārstrādājamie kuģi tiek pietauvoti pie piestātnes Nr.18. Kuģis objektā ierodas maksimāli atbrīvots no
šķidrajiem atkritumiem. Gadījumā, ja tankos vai cisternās ir balasta ūdeņi, ar naftas produktiem
piesārņoti ūdeņi, vai arī motoreļļas atliekas, tos pirms demontāžas savāc mobilajās tvertnēs (2 tvertnes
pa 10 m3). Piesārņotie ūdeņi un eļļas tiek nogādāti tvertnēs pārsūknējot ar sūkni, kā arī manuāli,
izmantojot cilvēka darbu. Veicot šķidro atkritumu pārsūknēšanu, kuģis tiks norobežots ar bonnām.
Pēc atbrīvošanās no šķidrajiem atkritumiem, tiek demontētas lampas, plastmasas detaļas, stikls utt.
Kuģa pārstrādes sākotnējais process notiek kuģim, atrodoties ūdenī. Sākumā notiek kuģa augšējā klāja
palīgiekārtu un stūres mājas, kā arī citu virsbūves daļu demontāža un sadzīves atkritumu atdalīšana.
Atdalītās kuģa daļas ar portālā celtņa palīdzību tiek izceltas krastā pārstrādes laukumā, kur tās tiek
sagarinātas līdz pārvadāšanai derīgiem izmēriem un pēc tam ar autotransportu piegādātas pasūtītājam,
savukārt atkritumi uzglabāti konteineros un nodoti atkritumu apsaimniekotāj firmai.
Korpusa tālāka pārstrāde metāllūžņos notiek pārvietojot kuģa vraku ar velkoni no piestātnes Nr.18 uz
vienu no sausajiem dokiem. Kuģa pārstrāde notiek no augšas uz leju. Kā nākamo etapu var minēt
galvenā klāja izgriešanu, galveno dzinēju, dīzeļģenerātoru un citu zem klāja izvietoto palīgiekārtu
demontāžu. Lūžņi tiek sagriezti līdz transportēšanas izmēriem ar gāzes griezējdegļiem vai ar
hidrauliskajām šķērēm uz autoiekrāvēja bāzes. Gadījumā, ja tankos vai cisternās ir ar naftas
produktiem piesārņoti ūdeņi, vai arī motoreļļas atliekas, tad tos ar sūkņiem atsūknē pārvietojamās
tilpnēs (2 tilpnes pa 10 m3), vai tiek izsaukta vakummašīna un uzreiz iesūknēts automašīnas cisternā.
Transportēšanai sagatavotie metāllūžņi tiek iekrauti autotransportā ar portālajiem celtņiem un aizvesti
pēc vajadzības. Gadā paredzēts pārstrādāt maksimāli 10 kuģus ar kopējo masu 10 000 t. Griešanas
procesā tiek izmantots skābeklis – 250 t/gadā un propāna - butāna maisījums – 27 t/gadā.
Kuģu pārstrādes tehnoloģiskā shēma attēlā Nr.1.
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Pārvaldes vērtējums. Operatora darbības procesa apraksts ir sniegts pietiekošā detalizācijas pakāpē, lai
uz tā pamata izvērtētu vides piesārņojuma riskus un izvirzītu atļaujas nosacījumus. SIA “Galaksis N” ir
izstrādājis un iesniedzis Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldei kuģu pārstrādes
rūpnīcas plānu atbilstoši Regulas Nr.1257/2013 3.panta 17.punkta un 13.panta 1.punkta e) apakšpunkta
prasībām. Operators iesniedzis pašnovērtējumu par kuģu pārstrādes rūpnīcas atbilstību attiecīgiem
Honkongas starptautiskās konvencijas par kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi noteikumiem, kā arī
citām Regulas 13.panta 1.punktā noteiktām prasībām un iesniedzis apstiprinājumu par to, ka uzņēmums
apņemas ievērot Regulas Nr.1257/2013 13.panta 2.punkta prasības.
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6.

Atļaujas 1.pielikumu papildināt ar:

Pasnovertejums SIA Galaksis N.PDF

Apliecinajums_SIA Galaksis N.pdf

Lēmums Nr.LI19VL0084 stājas spēkā ar tā saņemšanas brīdi un ir Atļaujas Nr.LI12IB0053
neatņemama sastāvdaļa. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām
institūcijām.
Lēmumu Nr.LI19VL0084 var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides
pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā). Pamatotu iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā ostmalā 2a, Liepājā, LV-3401.
Lēmuma kopija nosūtīta:
1. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa, reģistrācijas Nr.90002448818,
E.Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV-3401, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv
2. Vides pārraudzības valsts birojs, reģistrācijas Nr.90000628077, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV1045, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv
3. Liepājas pilsētas pašvaldībai, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, epasts: edoc@liepaja.lv

Direktors

R.Pečulis

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

Lēvalds 63489589
rolands.levalds@vvd.gov.lv

