
 
 

 

 



 

 

 

 

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/EJZF/K-2. 

2. Pasūtītājs:  

Pasūtītāja nosaukums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 

Adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401 

Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs 
90000329402 

Tālruņa numurs 63427605 

Faksa numurs 63480252 

E-pasta adrese authority@lsez.lv 

Kontaktpersona  
Kristīne Alpēna, tālr. numurs 63422394, e-pasta adrese 

kristine.alpena@lsez.lv 

Banka  Swedbank, HABALV22 

Bankas konts LV12HABA0001407037000 

3. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss.  

4. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 

izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā Komisija). 

5. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā – 

gan pa faksu, gan elektroniski (neņemot vērā elektroniskā paraksta esamību vai neesamību, 

kā arī oriģināla neesamību pa pastu), gan pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas 

nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā 

vienmēr jānorāda iepirkuma procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā 

attiecas. Informācija jāadresē Pasūtītāja vai piegādātāja/pretendenta norādītajām 

kontaktpersonām. Par informācijas saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja 

faksā parādās informācija par faksa saņemšanu. 

6. Ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas saņēmis iepirkuma procedūras dokumentus. 

7. Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir 

iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā. 

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

8. Iepirkuma priekšmets – būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Zvejniekiem 

nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvobjektiem.  

9. Iepirkumā paredzētie un izpildāmie projektēšanas darbi un apjomi norādīti šī nolikuma 

pielikumā Nr.1, kurš kopā ar tehnisko dokumentāciju (nolikuma pielikums Nr.9) un 

Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un projektēšanas darbu izpildei. 

10. Iepirkums sadalīts 4 (četrās) iepirkuma daļās: 

Iepirkuma 

daļas numurs 
Iepirkuma daļas nosaukums 

1. 

Būvprojekta izstrāde būvobjektam “Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un 

Nr.72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma 

pārbūve (projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta”)” 

2. Būvprojekta izstrāde būvobjektam “Liepājas ostas piestātnes Nr.83 
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atjaunošana (projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta”)” 

 

3. 

Būvprojekta izstrāde būvobjektam “Liepājas ostas piestātņu Nr.85, 

Nr.86 un Nr.87 atjaunošana (projekts “Zvejniekiem nepieciešamās 

infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta”)” 

4. 
Būvprojekta izstrāde būvobjektam “Liepājas ostas piestātnes Nr.88 

atjaunošana” 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visām iepirkuma daļām. 

11. Iepirkuma izpildes termiņi: 

Iepirkuma daļa 

Būvprojekta izstrādes termiņš 

(atzīme būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu 

izpildi) 

1.daļa – Būvprojekta izstrāde būvobjektam “Liepājas 

ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to 

piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve 

(projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta”)” 

120 kalendārās dienas no 

iepirkuma līguma 

noslēgšanas 

2.daļa – Būvprojekta izstrāde būvobjektam “Liepājas 

ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana (projekts 

“Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta”)” 

120 kalendārās dienas no 

iepirkuma līguma 

noslēgšanas 

3.daļa – Būvprojekta izstrāde būvobjektam “Liepājas 

ostas piestātņu Nr.85, Nr.86 un Nr.87 atjaunošana 

(projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta”)” 

120 kalendārās dienas no 

iepirkuma līguma 

noslēgšanas 

4.daļa – Būvprojekta izstrāde būvobjektam “Liepājas 

ostas piestātnes Nr.88 atjaunošana” 

120 kalendārās dienas no 

iepirkuma līguma 

noslēgšanas 

12. Iepirkuma 1.daļas, 2.daļas un 3.daļas darbi tiks veikti un finansēti projekta “Zvejniekiem 

nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” (projekta iesniegums 

Nr.17-00-F01123-000003) ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-

2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”. 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI 

13. Iepirkuma procedūras dokumentu sastāvā ietilpst šīs iepirkuma procedūras nolikums ar 

šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa: 

13.1. Projektēšanas uzdevumi (nolikuma pielikums Nr.1). 

13.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2). 

13.3. Pretendenta izstrādāto būvprojektu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3). 

13.4. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (nolikuma 

pielikums Nr.4). 

13.5. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5). 

13.6. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.6). 

13.7. Tāmes veidlapas (nolikuma pielikums Nr.7). 

13.8. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.8). 

13.9. Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā (nolikuma pielikums Nr.9). 



 

 

 

14. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos 

elektroniski bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes interneta mājas 

lapā http://liepaja-sez.lv/lv/liepajas-sez/iepirkumi/, kā arī iepazīties ar Iepirkuma 

dokumentiem drukātā veidā bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē 

Fēniksa ielā 4, Liepājā līdz 2017.gada 29.augustam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 

līdz 1200 un no 1230 līdz 1630, iepriekš vienojoties ar Kontaktpersonu par apmeklējuma 

laiku. 

15. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs rakstiskā veidā savlaicīgi pieprasīt Pasūtītājam sniegt 

papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 

Pasūtītājs atbildi sniedz iespējami īsā laikā. 

16. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt grozījumus iepirkuma procedūras 

dokumentos. 

17. Ieinteresētajam piegādātājam, kas rakstiskā veidā pieprasījis papildus informāciju, papildus 

informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām tiks nosūtīta pa 

faksu vai e-pastu un vienlaicīgi pa pastu. 

18. Piegādātājiem par iepirkuma procedūras dokumentiem sniegtā papildu informācija un 

iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi (ja tādi tiks veikti) būs pieejami Liepājas 

speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes interneta mājaslapā http://liepaja-

sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi/.  

19. Pasūtītāja sniegtā papildu informācija un grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos ir 

iepirkuma procedūras dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoša piegādātājam. 

20. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam 120 (viens simts divdesmit) 

kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk, kā līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai. 

21. Ja iepirkuma līgumu nevar noslēgt iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajā termiņā, 

Pasūtītājs var prasīt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam, 

kas piekritīs pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nebūs tiesības veikt izmaiņas 

piedāvājuma dokumentos. Pasūtītājs var pieprasīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma 

derīguma termiņu. 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

22. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 500 EUR (pieci simti euro) par iepirkumu. Pretendents 

piedāvājuma nodrošinājumu garantē: 

 Iesniedzot Pasūtītājam bankas izsniegtu garantiju, kurā obligāti jānorāda Pasūtītāja 

nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma 

nodrošinājuma derīguma termiņš un saistību stāšanās spēkā gadījumi atbilstoši šī 

iepirkuma procedūras nolikuma 25.punktā norādītajam, kā arī jānorāda, ka 

kredītiestādes izsniegta garantija vai apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polise 

stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā.  

 Vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma 

uzdevumā norādot – “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma 

identifikācijas Nr. LSEZ2017/EJZF/K-2”.  

Kredītiestādes izsniegtā garantija vai apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polise vai 

maksājuma dokuments par piedāvājumā nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja 

bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem. 

Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos 

noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma 

iemaksu apliecinošs dokuments, vai ja iesniegtajam piedāvājuma nodrošinājumam tiks 

pievienoti kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteikumi, kas neatbilst 



 

 

 

Iepirkumam, tiks uzskatīti par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents 

tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.  

23. Piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās vai bankas garantija tiks atsaukta 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc attiecīga Komisijas lēmuma: 

23.1. Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

23.2. Visiem Pretendentiem, ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai 

pārtraukta. 

24. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā iepirkuma procedūrā uzvarējušam, piedāvājuma 

nodrošinājumu atmaksā vai bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas 

polise tiks atsaukta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma 

noslēgšanas, kā arī gadījumā, ja beidzies piedāvājuma derīguma termiņš. 

25. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts vai nodrošinājuma galvojuma izsniedzējs 

izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

25.1. Pretendents atsauc piedāvājumu tā derīguma laikā. 

25.2. Iepirkuma procedūras uzvarētājs bez pamatojuma nenoslēdz iepirkuma līgumu 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

26. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) 

kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai. 

DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

27. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai 

personai vai publiskai institūcijai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, 

neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma 

piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos būvdarbus un atbilst šādām 

dalības nosacījumu prasībām: 

27.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi. 

27.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 

pārkāpumā, kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku 

personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no 

dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas 

institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši. 

27.3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja 

iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 

gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, 

Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. 



 

 

 

27.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un 

nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents 

tiks likvidēts. 

27.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), 

nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit 

eiro). 

27.6. Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai 

apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa. 

28. Visas šī nolikuma 27.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecās arī 

uz personu, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentu prasībām. Šīs prasības attiecās arī uz 

visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība. 

29. Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un 

persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām, netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma 

procedūrā un izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents vai kāds no personu 

apvienības dalībniekiem, vai persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu 

atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām neatbildīs paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tai skaitā 27.punkta 

apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā. 

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

30. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās 

valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums 

par iepirkuma līguma slēgšanu ar personu apvienību, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 

būs jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

31. Pretendentam un personai, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību 

Pretendenta kvalifikācijas prasībām, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā. 

Ārvalstu piegādātājam un personu apvienībai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 

jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

Personu apvienības dalībniekam un personām, uz kura iespējām Pretendents nebalstās, lai 

apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, jābūt reģistrētiem vai 

jāreģistrējas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā, ja tiem nepieciešama šāda reģistrācija saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto. 

32. Pretendentam jābūt pieredzei šajā iepirkumā paredzēto projektēšanas darbu izpildē un 

pēdējo 5 (piecu) gadu (2012.gads, 2013.gads, 2014.gads, 2015.gads, 2016.gads un ieskaitot 

2017.gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) laikā jābūt izstrādātam (būvatļaujā 

veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) vismaz 1 (vienam) būvprojektam ostas 

piestātnes būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai. 

33. Pretendentam jābūt tiesības veikt projektēšanas darbus iepirkumā paredzētajās būvniecības 

sfērās – ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana, ūdensapgādes un kanalizācijas, 

sistēmu projektēšana, elektroietaišu projektēšana, kā arī jānodrošina atbilstoši normatīvajos 



 

 

 

aktos noteiktajā kārtībā iepirkumā paredzētās inženierizpētes izpildi minimāli 

nepieciešamā apjomā.  

34. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistiem – projektētājiem ar profesionālo 

pieredzi šajā iepirkumā paredzēto projektēšanas darbu izpildē šādās reglamentējamās 

būvniecības sfērās: 

34.1. Ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana. 

34.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana. 

34.3. Elektroietaišu projektēšana. 

34.4. Ceļu projektēšana. 

Speciālistiem ar ārzemēs iegūtu profesionālo kvalifikāciju līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai jāsaņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pastāvīgas 

prakses tiesības sertifikātu attiecīgā jomā un sfērā (ja attiecināms) vai atļauja par īslaicīgo 

pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms), nodrošinot, ka informācija par sertifikāciju vai 

īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būs 

iekļauta būvspeciālistu reģistrā. 

35. Par iepirkuma prasībām atbilstošu profesionālo pieredzi tiks uzskatīta, ja Pretendenta katrs 

piedāvātais Pretendenta attiecīgās sfēras speciālists pēdējo 5 (piecu) gadu (2012.gads, 

2013.gads, 2014.gads, 2015.gads, 2016.gads un ieskaitot 2017.gadu līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņam) laikā ir izstrādājis ((būvatļaujā veikta atzīme par projektēšanas 

nosacījumu izpildi): 

35.1. Ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektētājs – vismaz 1 (vienu) būvprojekts ostas 

piestātnes būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai. 

35.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs – vismaz 1 (vienu) būvprojekts 

ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai. 

35.3. Elektroietaišu projektētājs – vismaz 1 (vienu) būvprojekts elektroietaišu būvniecībai, 

pārbūvei vai atjaunošanai. 

35.4. Ceļu projektētājs – vismaz 1 (vienu) būvprojekts ceļu (ielu) ar asfaltbetona segumu 

būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai. 

36. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un 

darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā paredzēto projektēšanas darbu izpildi 

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

37. Pretendentam jāgarantē Pretendenta piesaistīto speciālistu civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana saskaņā ar Ministra kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 

“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbilstības obligāto 

apdrošināšanu”. 

38. Pretendents (personu apvienības gadījumā – katrs tās dalībnieks) var balstīties uz citas 

personas iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma 

dokumentu prasībām, kā arī piesaistīt personu, uz kuras iespējām Pretendents balstīsies 

iepirkuma līguma izpildē. 

39. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, 

tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta 

veidlapa pieejama https://ec.europa.eu/tools/espd/filter). 



 

 

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI  

(IESNIEDZAMI NORĀDĪTAJĀ SECĪBĀ) 

40. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (jāiesniedz sagatavots atbilstoši šī 

nolikuma pielikuma Nr.2 prasībām).  

41. Lai apliecinātu atbilstību dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un atbilstību 

Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība) dokumentāli jāpastiprina un jāiesniedz šādi 

apliecinājumi, kompetentas iestādes izsniegti dokumenti (apliecības, izziņas, licences, 

atļaujas) un cita pieprasītā informācija: 

41.1. Apliecinājums, ka Pretendents, katrs personu apvienības dalībnieks un persona, uz 

kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību 

kvalifikācijas prasībām, atbilst visām Iepirkuma dokumentu 27.punkta apakšpunktu 

dalības nosacījuma prasībām. 

41.2. Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta 

Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tāds 

tiks slēgts. 

41.3. Brīvā formā sagatavota informācija par Pretendenta un/vai personas, uz kura 

iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām, personu apvienības katra dalībnieka (ja attiecīgo darbu veikšanai 

nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto), reģistrāciju Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

Ārvalstu uzņēmējiem atbilstība Iepirkuma dokumentu prasībām jāpierāda 

iesniedzot: 

 Attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments. 

 Apliecinājums, ka uzņēmējs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies 

Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.  

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta 

Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

Par personām, uz kuru iespējām Pretendents nebalstās, lai apliecinātu atbilstību 

Pretendenta kvalifikācijas prasībām, bet, kam saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto attiecīgo darbu veikšanai nepieciešama reģistrācija 

Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz brīvā formā sagatavota 

informācija par reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai 

apliecinājums, ka persona, uz kuras iespējām Pretendents balstīsies tiks reģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

41.4. Apliecinājums, ka Pretendentam ir šīs iepirkuma procedūras nolikuma 32.punktam 

atbilstoša pieredze šajā iepirkumā paredzēto darbu izpildei.  

Apliecinājumam jāpievieno: 

 būvprojektu saraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.3 par pēdējo 5 (piecu) 

gadu (2012.gads, 2013.gads, 2014.gads, 2015.gads, 2016.gads un ieskaitot 

2017.gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) laikā izstrādātajiem 

būvprojektiem, 

 atsauksmes no sarakstā uzrādīto būvprojektu pasūtītājiem (īpašniekiem vai 

valdītājiem) vai cita veida dokumentāli pierādījumi ar informāciju par 

veiktajiem projektēšanas darbiem (atsauksmē norādīt būvobjekta nosaukumu 

un veikto projektēšanas darbu īsu aprakstu). 

41.5. Ja, lai izpildītu iepirkuma procedūras nolikuma 33.punkta nosacījumus, iepirkuma 

izpildē tiks piesaistīti apakšuzņēmēji, jāpievieno apakšuzņēmēju saraksts un 

apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma pielikums Nr.4), norādot kādus darbu 



 

 

 

veidus tie veiks un % (procentuālo) attiecību no kopējā darbu apjoma iepirkuma 

līguma vērtības 

41.6. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir (vai tiks piesaistīti) sertificēti speciālisti – 

projektētāji ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu šajā iepirkumā paredzēto 

darbu izpildē šī nolikuma 34.punktā norādītajā reglamentētajā sfērā un ar atbilstošu 

šī nolikuma 35.punktā norādīto profesionālo pieredzi. Apliecinājumam jāpievieno: 

 Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts saskaņā ar šīs nolikuma pielikumu 

Nr.5. 

 Speciālista parakstīts CV un apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu 

Nr.6. 

 Piedāvāto speciālistu pieredzi apliecinoši dokumenti – atsauksmes no sarakstā 

uzrādīto būvprojektu pasūtītājiem (īpašniekiem vai valdītājiem) ar informāciju 

par izpildīto darbu (atsauksmē norādīt – darbu izpildītāja vārdu un uzvārdu, 

būvobjekta nosaukumu, izpildīto projektēšanas darbu īsu aprakstu). 

 Ja piedāvātā speciālista profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs, Pretendenta 

apliecinājums par to, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, 

speciālists līdz iepirkuma līguma noslēgšanai iegūs Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pastāvīgās prakses tiesības sertifikātu 

attiecīgajā jomā un sfērā (ja attiecināms) vai atļauju par īslaicīgo pakalpojumu 

sniegšanu (ja attiecināms), un informācija par sertifikāciju vai īslaicīgo 

pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būs 

iekļauta būvspeciālistu reģistrā. 

42. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās protokols, ko 

paraksta visu personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras tiesīgas pārstāvēt 

dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda: 

 apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks; 

 vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros tiesīga 

pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības vārdā parakstīt 

dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība 

uzvarēs iepirkuma procedūrā; 

 kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) veiks 

katrs no apvienības dalībniekiem; 

 apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apvienības dalībnieki par 

iepirkuma līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi atbild solidāri. 

Vienošanās protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar 

pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu. 

43. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums par to, ka iepirkuma izpilde 

tiks veikta atbilstoši šīs iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām, 

autoruzraudzība būvobjektā tiks nodrošināta ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktās prasības. 

44. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums par gatavību noslēgt 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru 

kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”). 

45. Tāme, kas sagatavota ņemot vērā šī nolikuma pielikumā Nr.7 pievienoto tāmes veidlapu. 

46. Piedāvājuma nodrošinājumu apliecinošs dokuments – bankas apstiprināts maksājuma 

uzdevums par piedāvājuma nodrošinājuma summas pārskaitīšanu vai kredītiestādes 

izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises kopija (oriģināli jāpievieno 

nolikuma 61.punktā norādītajā iepakojumā – neiesietā veidā). 



 

 

 

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 

47. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu 

Kontaktpersonai līdz 2017.gada 29.augustam plkst. 1000, Liepājas speciālās ekonomiskās 

zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā darba dienās no plkst.800 līdz 1200 un no plkst.1230 

līdz 1630. Saņemot piedāvājumu, Kontaktpersona uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas 

datumu un laiku. 

48. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks 

iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. 

49. Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) 

variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no 

dalības iepirkumu procedūrā.  

50. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros – 1 (viens) piedāvājuma oriģināls ar norādi 

“Oriģināls” un 1 (viena) piedāvājuma kopija ar norādi “Kopija”. Pretrunu vai neskaidrību 

gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks 

ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs. 

51. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs, nezaudējot 

piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma 

grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami 

un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma 

“Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz 

Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. 

52. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un 

visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs 

Pretendentam, kas to iesniedzis. 

53. Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 29.augustam plkst.1000, Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā piedāvājumu atvēršanas atklātā 

sanāksmē. Komisija atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu 

iesniegšanas pēdējā termiņa beigām. 

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA 

54. Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu kopijas 

un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu caurauklojumi jāapliecina, 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu 

Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu 

prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot Pasūtītāja 

piedāvātās veidlapas.  

55. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot grozījumus 

iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumiem par 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par drošas informācijas iegūšanu 

neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai 

darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu un iepriekš minēto saistību neievērošanas 

gadījumos netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu. 

Tiek uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai 

attiekties uz iesniegto piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm. 

56. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt 

skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  



 

 

 

57. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta 

Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras 

no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta 

tulkojums latviešu valodā.  

Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.  

58. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta 

pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām 

pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno 

pilnvaras oriģināls vai tās kopija. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, 

kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu). 

Būvdarbu tāme jāparaksta tāmes sagatavotājam, kā arī personai, kas parakstījusi 

pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotai personai.  

59. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma 

procedūrā jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības 

tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs 

tiesības). Arī pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu 

apvienības intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus 

pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem 

(pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības). 

60. Dokumentus, kas attiecas tikai uz personu, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai 

apliecinātu savu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt 

iepirkuma līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, 

jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotam 

pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tās apliecināta kopija. 

Šī punkta prasības arī jāievēro apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu tulkojumu 

pareizību un dokumentu caurauklojumus. 

61. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā: 

 “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401”; 

 “Piedāvājums atklātam konkursam “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta 

“Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta” 

būvobjektiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/EJZF/K-2””, norādot 

kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi; 

 “Neatvērt līdz 2017.gada 29.augustam plkst.1000”. 

62. Aiz katras piedāvājuma titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam. 

63. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, 

noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos 

izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.  

PRETENDENTU ATLASE,  

PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE 

64. Komisija iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši to prasībām 

un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un 

izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību iepirkuma 

procedūras dokumentu prasībām.  

65. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu un 

oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta 

līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam. 



 

 

 

66. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei. 

67. Komisija nevērtēs Pretendenta, t.sk. personu apvienības (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības 

dalībniekiem, vai persona, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību 

Pretendenta atlases prasībām, neatbildīs dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma 

procedūrā. 

68. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti vai pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma sniegtie papildus dokumenti un skaidrojošā informācija 

neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze 

neatbildīs iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa 

kompetenci un spējas nodrošināt projektēšanas darbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, 

termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un iepirkuma procedūras dokumentu 

prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie 

dokumenti un informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības 

iepirkuma procedūrā.  

69. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no iepirkuma procedūrā neizslēgtiem 

Pretendentu piedāvājumiem. 

70. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks Pretendentu iesniegtās tāmes pārbaudi, 

aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena. 

71. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena.  

72. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja 

tam ir pamatojums. 

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

73. Par pamatu iepirkuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots iepirkuma 

līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.8). Iepirkuma līguma projekta nosacījumi bez 

būtiskiem labojumiem ir Pretendentam saistoši. 

74. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju 

nākamajā dienā pēc lēmumam paziņošanas. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā 

no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.  

PIELIKUMI 

75. Šim nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

 Projektēšanas uzdevumi (nolikuma pielikums Nr.1). 

 Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2). 

 Pretendenta izstrādāto būvprojektu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3). 

 Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (nolikuma 

pielikums Nr.4). 

 Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5). 

 Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.6). 

 Tāmes veidlapas (nolikuma pielikums Nr.7). 

 Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.8). 

 Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā (nolikuma pielikums Nr.9). 

 

 

 



 

 

 

Nolikuma pielikums Nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IEPIRKUMA 1.DAĻAS PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS  

Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas 

posma pārbūve (projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas 

ostā - 2.kārta”) 

 

1. Būvobjekta pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. 

2. Būvobjekta nosaukums: Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to 

piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve (projekts “Zvejniekiem nepieciešamās 

infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta”). 

3. Objekta atrāšanās vieta: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Liepājas osta: 

3.1. Piestātne Nr.71, Atslēdznieku iela 47, Liepājā, īpašuma kadastra numurs 1700 010 

0333, kadastra apzīmējums 1700 010 0333 001. 

3.2. Piestātne Nr.72, Atslēdznieku iela 49, Liepājā, īpašuma kadastra numurs 1700 010 

0015, kadastra apzīmējums 1700 010 0015 001. 

3.3. Atslēdznieku iela, Liepājā, īpašuma kadastra numurs 1700 010 0067, kadastra 

apzīmējums 1700 010 0067. 

4. Būvniecības veids: būves atjaunošana un pārbūve. 

5. Projektējamā būvobjekta galvenais lietošanas veids: Ostas piestātnes, būves kods – 2151 un 

ielas un ceļi, būves kods – 2112. 

6. Būves kategorija: otrā. 

7. Projektēšanas stadijas:  

7.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvdaļa – Būvprojekts minimālā sastāvā. 

7.2. Būvprojekts.  

8. Ar būvobjektu saistītā informācija: 

8.1. Būvobjekta realizācija paredzēta Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības 

programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un 

izkraušanas vietas” projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” ietvaros.   

8.2. Piestātņu raksturlielumi: 

 Piestātne Nr.71: 

o Garums – 120,0 metri. 

o Projekta dziļums – 5,95 metri. 

o Konstrukcija – gravitācijas tipa būve no masīvbloku krāvuma. 

 Piestātne Nr.72: 

o Garums – 120,0 metri. 

o Projekta dziļums – 5,95 metri. 

o Konstrukcija – gravitācijas tipa būve no masīvbloku krāvuma. 

8.3. Ielas/autoceļa platums apmēram 5-7 metri, segums – asfalts, betons, grants, 

pārbūvējamā posma garums apmēram 800 metri. 

8.4. Būvobjektu darba robežas – saskaņā ar būvobjekta atrašanās vietas plānu 

projektēšanas uzdevuma pielikumā (punkts 12.1.). 

9. Projektēšanas darbu apjoms: 

9.1. Būvobjekta vietas apsekošana. 

9.2. Inženierizpēte minimāli nepieciešamā apjomā, lai nodrošinātu normatīvo aktu un šī 

projektēšanas uzdevuma prasību izpildi: 

 Ģeotehniskā izpēte. 

 Hidrometeoroloģiskā izpēte. 



 

 

 

9.3. Piestātņu detalizēta tehniskā izpēte t.sk. piestātnes zemūdens daļas apsekošana, 

minimāli nepieciešamā apjomā. Datiem jābūt pietiekamā apjomā remonta un citu 

tehniskās ekspluatācijas pasākumu plānošanai. 

9.4. Principiālo plāna un tehnisko risinājumu izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju. 

9.5. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajā apjomā un kārtībā, iesniegšana Liepājas pilsētas būvvaldē. 

9.6. Datu sagatavošana tehnisko noteikumu pieprasīšanai, tehnisko noteikumu pieprasīšana 

un saņemšana Pasūtītāja vārdā. 

9.7. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un apjomā.  

9.8. Būvprojekta iesniegšana un saskaņošana Liepājas pilsētas būvvaldē. 

9.9. Būvdarbu autoruzraudzība. 

10. Prasības un risinājumi: 

10.1. Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde jāveic saskaņā ar šo 

projektēšanas uzdevumu un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un 

nosacījumiem.  

10.2. Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta sastāvam un noformējumam jāatbilst 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un nosacījumiem. 

10.3. Būvprojekta izstrādes gaitā, ņemot vērā izpētes/apsekošanas rezultātus un atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, veikt piestātnes 

konstrukcijas galējā robežstāvokļa – stiprības un stabilitātes aprēķinu. 

10.4. Būvprojekta izstrādes gaitā piedāvāt un saskaņot ar pasūtītāju ostas piestātņu virsmas 

un brauktuves seguma izbūves/atjaunošanas robežas.  

10.5. Būvprojekta apjoms – piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana, aprīkojuma un 

inženiertīklu izbūve, Atslēdznieku ielas ceļa posma pārbūve: 

 Piestātņu virsbūves un zemūdens daļas konstruktīvo elementu atjaunošana. 

 Kuģu elektroapgādes sistēmas atjaunošana/izbūve. Paredzēt elektroenerģijas 

ņemšanas vietu kuģiem aizsardzību no bojājumiem, kas var rasties uzbraucot ar 

autotransportu. 

 Kuģu ūdensapgādes sistēmas izbūve. Hidrantu uzstādīšanas vietas saskaņot ar 

pasūtītāju būvprojekta izstrādes gaitā. Paredzēt hidrantu aizsardzību no 

bojājumiem, kas var rasties uzbraucot ar autotransportu. 

 Piestātņu kuģu amortizācijas (fenderu), drošības un glābšanas aprīkojuma 

uzstādīšana. 

 Paredzēt piestātnē Nr.71 esošās kanalizācijas izvada aizsargkonstrukcijas 

demontāžu. 

 Paredzēt stacionāra celtņa (manipulatora) ar celtspēju 5,7t uzstādīšanu piestātnēs. 

 Izskatīt iespēju piestātnes un pārbūvējamā autoceļa posmā izbūvēt lietus ūdens 

kanalizāciju. 

 Ielas/autoceļa brauktuves segums - asfalts. Slodzes atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

 Autoceļa un piestātnes apgaismojuma izbūve. 

 Būvobjekta teritorijas labiekārtošana minimālā apjomā. 

10.6. Būvprojekta sastāvam jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un 

papildus tam būvobjektā jāiekļauj: 

 Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. 

 Būvdarbu apjomi. 

 Izmaksu aprēķins (tāmi), iesniedzot pasūtītājam vienā eksemplārā. 

10.7. Būvprojekts minimālā sastāvā jāsagatavo 4 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā uz 

elektronisko datu nesēja: 

 Teksts un aprēķini MS Office programmas un PDF failos. 



 

 

 

 Grafiskie materiāli DWG un PDF failos. 

10.8. Būvprojekts jāsagatavo 6 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā uz elektronisko datu 

nesēja: 

 Teksts un aprēķini MS Office programmas un PDF failos. 

 Grafiskie materiāli DWG un PDF failos.  

10.9. Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts jāsaskaņo ar pasūtītāju, Liepājas ostas 

kapteini, ar tām iestādēm/uzņēmumiem, kas to noteikušas izdotajos tehniskajos 

noteikumos un citām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām. Būvprojekts 

papildus jāsaskaņo ar SIA “HANTERS”. 

11. Sākotnējā informācija, kuru nodrošina pakalpojuma pasūtītājs: 

11.1. Būvobjekta rajona topogrāfiskais plāns izdrukas un elektroniskā formā. 

11.2. Dziļumu uzmērījumi atjaunojamo piestātņu rajonā izdrukas un elektroniskā formā. 

11.3. Informācija (dokumenti) par projektēšanas darbu robežās esošajiem zemes gabaliem 

un nekustamajiem īpašumiem. 

11.4. Iepriekš veiktās apsekošanas dokumentācija. 

11.5. Piestātņu Nr.71 un Nr.71 pases. 

11.6. Pilnvara būvprojekta izstrādātājam tehnisko nosacījumu pieprasīšanai un saņemšanai.  

12. Pielikumi: 

12.1. Būvobjekta atrašanās vietas plāns (uz 1 lapas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pielikums  

 

Būvobjekta atrašanās vietas plāns piestātnēm Nr.71 un Nr.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IEPIRKUMA 2.DAĻAS PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS  

Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana (projekts “Zvejniekiem nepieciešamās 

infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta”) 

 

1. Būvobjekta pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. 

2. Būvobjekta nosaukums: Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana (projekts “Zvejniekiem 

nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta”). 

3. Objekta atrāšanās vieta: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Liepājas osta, ostas 

piestātne Nr.83, Vecā ostmala 45, Liepājā, kadastra apzīmējums 1700 030 0039.  

4. Būvniecības veids: būves atjaunošana. 

5. Projektējamā būvobjekta galvenais lietošanas veids: Ostas piestātne, būves kods – 2151. 

6. Būves kategorija: otrā. 

7. Projektēšanas stadijas:  

7.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvdaļa – Būvprojekts minimālā sastāvā. 

7.2. Būvprojekts.  

8. Ar būvobjektu saistītā informācija: 

8.1. Būvobjekta realizācija paredzēta Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības 

programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un 

izkraušanas vietas” projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” ietvaros.   

8.2. Piestātnes Nr.83 raksturlielumi: 

 Garums – 144,0 metri; 

 Projekta dziļums – 5,0 metri; 

 Konstrukcija – gravitācijas tipa būve no masīvbloku krāvuma. 

8.3. Būvobjektu darba robežas – saskaņā ar būvobjekta atrašanās vietas plānu 

projektēšanas uzdevuma pielikumā (punkts 12.1.). 

9. Projektēšanas darbu apjoms: 

9.1. Būvobjekta vietas apsekošana. 

9.2. Inženierizpēte minimāli nepieciešamā apjomā, lai nodrošinātu normatīvo aktu un šī 

projektēšanas uzdevuma prasību izpildi: 

 Ģeotehniskā izpēte. 

 Hidrometeoroloģiskā izpēte. 

9.3. Piestātnes detalizēta tehniskā izpēte t.sk. piestātnes zemūdens daļas apsekošana, 

minimāli nepieciešamā apjomā. Datiem jābūt pietiekamā apjomā atjaunošanas darbu 

un citu tehniskās ekspluatācijas pasākumu plānošanai, kā arī piestātnes pases 

izgatavošanai. 

9.4. Principiālo plāna un tehnisko risinājumu izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju. 

9.5. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajā apjomā un kārtībā, iesniegšana Liepājas pilsētas būvvaldē. 

9.6. Datu sagatavošana tehnisko noteikumu pieprasīšanai, tehnisko noteikumu pieprasīšana 

un saņemšana pasūtītāja vārdā. 

9.7. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un apjomā.  

9.8. Būvprojekta iesniegšana un saskaņošana Liepājas pilsētas būvvaldē. 

9.9. Piestātnes pases izgatavošana. 

9.10. Būvdarbu autoruzraudzība. 

10. Prasības un risinājumi: 



 

 

 

10.1. Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde jāveic saskaņā ar šo 

projektēšanas uzdevumu un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un 

nosacījumiem.  

10.2. Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta sastāvam un noformējumam jāatbilst 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un nosacījumiem. 

10.3. Būvprojekta izstrādes gaitā, ņemot vērā izpētes/apsekošanas rezultātus un atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, veikt piestātnes 

konstrukcijas galējā robežstāvokļa – stiprības un stabilitātes aprēķinu. 

10.4. Būvprojekta izstrādes gaitā piedāvāt un saskaņot ar Pasūtītāju piestātnes virsmas un  

brauktuves seguma izbūves/atjaunošanas robežas. 

10.5. Būvprojekta apjoms – piestātnes Nr.83 konstruktīvo elementu atjaunošana, aprīkojuma 

un inženiertīklu izbūve: 

 Piestātnes virsbūves un zemūdens daļas konstruktīvo elementu atjaunošana. 

 Piestātnes seguma atjaunošana. 

 Kuģu elektroapgādes sistēmas atjaunošana/izbūve. Paredzēt elektroenerģijas 

ņemšanas vietu kuģiem aizsardzību no bojājumiem, kas var rasties uzbraucot ar 

autotransportu. 

 Kuģu ūdensapgādes sistēmas izbūve. Hidrantu uzstādīšanas vietas saskaņot ar 

pasūtītāju būvprojekta izstrādes gaitā. Paredzēt hidrantu aizsardzību no 

bojājumiem, kas var rasties uzbraucot ar autotransportu. 

 Lietus ūdens kanalizācijas izbūve.  

 Piestātņu kuģu amortizācijas (fenderu), drošības un glābšanas aprīkojuma 

uzstādīšana. 

 Paredzēt stacionāra celtņa (manipulatora) ar celtspēju 5,7t uzstādīšanu. 

 Piestātnes apgaismojuma izbūve. 

 Piestātņu teritorijas labiekārtošana (apzaļumošana) minimālā apjomā. 

10.6. Būvprojekta sastāvam jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un 

papildus tam būvprojektā jāiekļauj: 

 Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. 

 Būvdarbu apjomi. 

 Izmaksu aprēķins (tāmi), iesniedzot pasūtītājam vienā eksemplārā. 

10.7. Būvprojekts minimālā sastāvā jāsagatavo 4 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā uz 

elektronisko datu nesēja: 

 Teksts un aprēķini MS Office programmas un PDF failos. 

 Grafiskie materiāli DWG un PDF failos. 

10.8. Būvprojekts jāsagatavo 6 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā uz elektronisko datu 

nesēja: 

 Teksts un aprēķini MS Office programmas un PDF failos. 

 Grafiskie materiāli DWG un PDF failos.  

10.9. Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts jāsaskaņo ar pasūtītāju, Liepājas ostas 

kapteini, ar tām iestādēm/uzņēmumiem, kas to noteikušas izdotajos tehniskajos 

noteikumos un citām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām. Būvprojekts 

papildus jāsaskaņo ar SIA firma “LAT SALMON”, SIA “LEMA”, SIA “Ostbaltfish” 

un biedrību “Baltijas zivsaimnieku apvienība”.  

11. Sākotnējā informācija, kuru nodrošina pakalpojuma pasūtītājs: 

11.1. Būvobjekta rajona topogrāfiskais plāns izdrukas un elektroniskā formā. 

11.2. Dziļumu uzmērījumi atjaunojamās piestātnes rajonā izdrukas un elektroniskā formā. 

11.3. Informācija (dokumenti) par projektēšanas darbu robežās esošajiem zemes gabaliem 

un nekustamajiem īpašumiem. 

11.4. Iepriekš veiktās apsekošanas dokumentācija. 

11.5. Pilnvara būvprojekta izstrādātājam tehnisko nosacījumu pieprasīšanai un saņemšanai.  



 

 

 

12. Pielikumi: 

12.1. Būvobjekta atrašanās vietas plāns (uz 1 lapas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pielikums  
 

 

 

Būvobjekta atrašanās vietas plāns piestātnēm Nr.83 



IEPIRKUMA 3.DAĻAS PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86 un Nr.87 atjaunošana (projekts “Zvejniekiem 

nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta”) 

 

1. Būvobjekta pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. 

2. Būvobjekta nosaukums: Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86 un Nr.87 atjaunošana 

(projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 

2.kārta”). 

3. Objekta atrāšanās vieta: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Liepājas osta: 

3.1. Piestātne Nr.85, Vecā ostmala 51A, Liepāja, īpašuma kadastra numurs 1700 030 0043, 

kadastra apzīmējums 1700 030 0045 001. 

3.2. Piestātne Nr.86, Vecā ostmala 53A, Liepāja, īpašuma kadastra numurs 1700 030 0040, 

kadastra apzīmējums 1700 030 0040 001. 

3.3. Piestātne Nr.87, Vecā ostmala 55A, Liepāja, īpašuma kadastra numurs 1700 030 0044, 

kadastra apzīmējums 1700 030 0046 001. 

4. Būvniecības veids: būves atjaunošana. 

5. Projektējamā būvobjekta galvenais lietošanas veids: Ostas piestātne, būves kods – 2151. 

6. Būves kategorija: otrā. 

7. Projektēšanas stadijas:  

7.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvdaļa – Būvprojekts minimālā sastāvā. 

7.2. Būvprojekts.  

8. Ar būvobjektu saistītā informācija: 

8.1. Būvobjekta realizācija paredzēta Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības 

programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un 

izkraušanas vietas” projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” ietvaros.   

8.2. Piestātņu raksturlielumi: 

 Piestātne Nr.85: 

o Garums – 50,8 metri. 

o Projekta dziļums – 5,8 metri. 

o Konstrukcija – gravitācijas tipa būve no masīvbloku krāvuma. 

 Piestātne Nr.86: 

o Garums – 24,0 metri. 

o Projekta dziļums – 5,8 metri. 

o Konstrukcija – gravitācijas tipa būve no masīvbloku krāvuma. 

 Piestātne Nr.87: 

o Garums – 137,5 metri; 

o Projekta dziļums – 5,8 metri; 

o Konstrukcija – gravitācijas tipa būve no masīvbloku krāvuma. 

8.3. Būvobjekta darbu robežas – saskaņā ar shēmu projektēšanas uzdevuma pielikumā 

(punkts 12.1.). 

8.4. Piestātnei Nr.87 piegulošajā teritorijā ir uzsākti būvobjekta “Zvejniekiem 

nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā” būvniecības darbi. 

Būvdarbu izpilde paredzēta saskaņā ar būvprojektu “Zvejniekiem nepieciešamās 

infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielas, Liepājā” 

(būvprojekta autors SIA “IK projekts”), kura risinājumi jārespektē izstrādājot piestātņu 

atjaunošanas būvprojektu. 

9. Projektēšanas darbu apjoms: 



 

 

 

9.1. Būvobjekta vietas apsekošana. 

9.2. Inženierizpēte minimāli nepieciešamā apjomā, lai nodrošinātu normatīvo aktu un šī 

projektēšanas uzdevuma prasību izpildi: 

 Ģeotehniskā izpēte. 

 Hidrometeoroloģiskā izpēte. 

9.3. Piestātņu detalizēta tehniskā izpēte t.sk. piestātnes zemūdens daļas apsekošana, 

minimāli nepieciešamā apjomā. Datiem jābūt pietiekamā apjomā atjaunošanas darbu 

un citu tehniskās ekspluatācijas pasākumu plānošanai, kā arī piestātņu pasu 

izgatavošanai. 

9.4. Principiālo plāna un tehnisko risinājumu izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju. 

9.5. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajā apjomā un kārtībā, iesniegšana Liepājas pilsētas būvvaldē. 

9.6. Datu sagatavošana tehnisko noteikumu pieprasīšanai, tehnisko noteikumu pieprasīšana 

un saņemšana pasūtītāja vārdā. 

9.7. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un apjomā.  

9.8. Būvprojekta iesniegšana un saskaņošana Liepājas pilsētas būvvaldē. 

9.9. Piestātņu pasu izgatavošana. 

9.10. Būvdarbu autoruzraudzība. 

10. Prasības un risinājumi: 

10.1. Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde jāveic saskaņā ar šo 

projektēšanas uzdevumu un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un 

nosacījumiem.  

10.2. Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta sastāvam un noformējumam jāatbilst 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un nosacījumiem. 

10.3. Būvprojekta izstrādes gaitā, ņemot vērā izpētes/apsekošanas rezultātus un atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, veikt piestātnes 

konstrukcijas galējā robežstāvokļa – stiprības un stabilitātes aprēķinu. 

10.4. Būvprojekta izstrādes gaitā piedāvāt un saskaņot ar pasūtītāju ostas piestātņu virsmas 

un  brauktuves seguma izbūves/atjaunošanas robežas. 

10.5. Būvprojekta apjoms – piestātņu Nr.85, 86, 87 atjaunošana, aprīkojuma un inženiertīklu 

izbūve: 

 Piestātņu virsbūves un zemūdens daļas konstruktīvo elementu atjaunošana. 

 Piestātnes Nr.86 zonā esošās vecās dīķera vietas likvidēšana (piemēram, izbūvējot 

šajā daļā piestātnes sienu). 

 Peldošas piestātnes (pontona) uzstādīšana starp piestātnēm Nr.85 un Nr.84. 

 Piestātnēm piegulošā seguma atjaunošana. 

 Kuģu elektroapgādes sistēmas atjaunošana/izbūve. Paredzēt elektroenerģijas 

ņemšanas vietu kuģiem aizsardzību no bojājumiem, kas var rasties uzbraucot ar 

autotransportu. 

 Kuģu ūdensapgādes sistēmas izbūve. Hidrantu uzstādīšanas vietas saskaņot ar 

pasūtītāju būvprojekta izstrādes gaitā. Paredzēt hidrantu aizsardzību no 

bojājumiem, kas var rasties uzbraucot ar autotransportu. 

 Lietus ūdens kanalizācijas izbūve.  

 Piestātņu kuģu amortizācijas (fenderu), drošības un glābšanas aprīkojuma 

uzstādīšana. 

 Piestātnē Nr.87 paredzēt papildus poleru/slīdragu uzstādīšanu. 

 Paredzēt stacionāra celtņa (manipulatoru) ar celtspēju 12,85 t un stacionāra celtņa 

(manipulatora) ar celtspēju 5,7t uzstādīšanu piestātnēs Nr.85 un 86. 

 Piestātņu teritorijas labiekārtošana minimālā apjomā. 



 

 

 

10.6. Būvprojekta sastāvam jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un 

papildus tam būvprojektā jāiekļauj: 

 Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. 

 Būvdarbu apjomi. 

 Izmaksu aprēķins (tāmi), iesniedzot pasūtītājam vienā eksemplārā. 

10.7. Būvprojekts minimālā sastāvā jāsagatavo 4 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā uz 

elektronisko datu nesēja: 

 Teksts un aprēķini MS Office programmas un PDF failos. 

 Grafiskie materiāli DWG un PDF failos. 

10.8. Būvprojekts jāsagatavo 6 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā uz elektronisko datu 

nesēja: 

 Teksts un aprēķini MS Office programmas un PDF failos. 

 Grafiskie materiāli DWG un PDF failos.  

10.9. Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts jāsaskaņo ar pasūtītāju, Liepājas ostas 

kapteini, ar tām iestādēm/uzņēmumiem, kas to noteikušas izdotajos tehniskajos 

noteikumos un citām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām. Būvprojekts 

papildus jāsaskaņo ar SIA “ERVILS” un biedrību “Baltijas zivsaimnieku apvienība”. 

11. Sākotnējā informācija, kuru nodrošina pakalpojuma pasūtītājs: 

11.1. Būvobjekta rajona topogrāfiskais plāns izdrukas un elektroniskā formā. 

11.2. Dziļumu uzmērījumi atjaunojamo piestātņu rajonā izdrukas un elektroniskā formā. 

11.3. Informācija (dokumenti) par projektēšanas darbu robežās esošajiem zemes gabaliem 

un nekustamajiem īpašumiem. 

11.4. Iepriekš veiktās apsekošanas dokumentācija. 

11.5. Pilnvara būvprojekta izstrādātājam tehnisko nosacījumu pieprasīšanai un saņemšanai.  

12. Pielikumi: 

12.1. Būvobjekta atrašanās vietas plāns (uz 1 lapas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pielikums  

 

 

 

Būvobjekta atrašanās vietas plāns piestātnēm Nr.85, Nr.86 un Nr.87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IEPIRKUMA 4.DAĻAS PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Liepājas osta, ostas piestātne Nr.88, Vecā 

ostmala 57, Liepāja,  

 

1. Būvobjekta pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. 

2. Būvobjekta nosaukums: Liepājas ostas piestātnes Nr.88 atjaunošana. 

3. Objekta atrāšanās vieta: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Liepājas osta, ostas 

piestātne Nr.88, Vecā ostmala 57, Liepāja, īpašuma kadastra numurs 1700 030 0033, 

kadastra apzīmējums 1700 030 0033 001.  

4. Būvniecības veids: būves atjaunošana. 

5. Projektējamā būvobjekta galvenais lietošanas veids: Ostas piestātne, būves kods – 2151. 

6. Būves kategorija: otrā. 

7. Projektēšanas stadijas:  

7.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvdaļa – Būvprojekts minimālā sastāvā. 

7.2. Būvprojekts.  

8. Ar būvobjektu saistītā informācija: 

8.1. Piestātnes Nr.88 raksturlielumi: 

 Garums – 140,0 metri; 

 Projekta dziļums – 5,8 metri; 

 Konstrukcija – gravitācijas tipa būve no masīvbloku krāvuma. 

8.2. Būvobjekta darba robežas – saskaņā ar shēmu projektēšanas uzdevuma pielikumā 

(punkts 12.2.). 

8.3. Piestātnei Nr.88 piegulošajā teritorijā ir uzsākti būvobjekta “Zvejniekiem 

nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā” būvniecības darbi. 

Būvdarbu izpilde paredzēta saskaņā ar būvprojektu “Zvejniekiem nepieciešamās 

infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielas, Liepājā” 

(būvprojekta autors SIA “IK projekts”), kura risinājumi jārespektē izstrādājot piestātņu 

atjaunošanas būvprojektu. 

9. Projektēšanas darbu apjoms: 

9.1. Būvobjekta vietas apsekošana. 

9.2. Inženierizpēte minimāli nepieciešamā apjomā, lai nodrošinātu normatīvo aktu un šī 

projektēšanas uzdevuma prasību izpildi: 

 Ģeotehniskā izpēte. 

 Hidrometeoroloģiskā izpēte. 

9.3. Piestātnes detalizēta tehniskā izpēte t.sk. piestātnes zemūdens daļas apsekošana, 

minimāli nepieciešamā apjomā. Datiem jābūt pietiekamā apjomā atjaunošanas darbu 

un citu tehniskās ekspluatācijas pasākumu plānošanai, kā arī piestātnes pases 

izgatavošanai. 

9.4. Principiālo plāna un tehnisko risinājumu izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju. 

9.5. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajā apjomā un kārtībā, iesniegšana Liepājas pilsētas būvvaldē. 

9.6. Datu sagatavošana tehnisko noteikumu pieprasīšanai, tehnisko noteikumu pieprasīšana 

un saņemšana pasūtītāja vārdā. 

9.7. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un apjomā.  

9.8. Būvprojekta iesniegšana un saskaņošana Liepājas pilsētas būvvaldē. 

9.9. Piestātnes pases izgatavošana. 

9.10. Būvdarbu autoruzraudzība. 



 

 

 

10. Prasības un risinājumi: 

10.1. Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde jāveic saskaņā ar šo 

projektēšanas uzdevumu un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un 

nosacījumiem.  

10.2. Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta sastāvam un noformējumam jāatbilst 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un nosacījumiem. 

10.3. Būvprojekta izstrādes gaitā, ņemot vērā izpētes/apsekošanas rezultātus un atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, veikt piestātnes 

konstrukcijas galējā robežstāvokļa – stiprības un stabilitātes aprēķinu. 

10.4. Būvprojekta izstrādes gaitā piedāvāt un saskaņot ar Pasūtītāju ostas piestātnes virsmas 

un  brauktuves seguma izbūves/atjaunošanas robežas. 

10.5. Būvprojekta apjoms – piestātnes Nr.88 atjaunošana, aprīkojuma un inženiertīklu 

izbūve: 

 Piestātnes virsbūves un zemūdens daļas konstruktīvo elementu atjaunošana. 

 Kuģu elektroapgādes sistēmas atjaunošana/izbūve. Paredzēt elektroenerģijas 

ņemšanas vietu kuģiem aizsardzību no bojājumiem, kas var rasties uzbraucot ar 

autotransportu. 

 Ūdens ņemšanas vietas (hidranta) izbūve. 

 Piestātņu kuģu amortizācijas (fenderu), drošības un glābšanas aprīkojuma 

uzstādīšana. 

 Piestātnē paredzēt papildus poleru/slīdragu uzstādīšanu. 

 Piestātnes teritorijas labiekārtošana minimālā apjomā. 

10.6. Būvprojekta sastāvam jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu  prasībām un 

papildus tam būvprojektā jāiekļauj: 

 Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. 

 Būvdarbu apjomi. 

 Izmaksu aprēķins (tāmi), iesniedzot pasūtītājam vienā eksemplārā. 

10.7. Būvprojekts minimālā sastāvā jāsagatavo 4 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā uz 

elektronisko datu nesēja: 

 Teksts un aprēķini MS Office programmas un PDF failos. 

 Grafiskie materiāli DWG un PDF failos. 

10.8. Būvprojekts jāsagatavo 6 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā uz elektronisko datu 

nesēja: 

 Teksts un aprēķini MS Office programmas un PDF failos. 

 Grafiskie materiāli DWG un PDF failos.  

10.9. Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts jāsaskaņo ar pasūtītāju, Liepājas ostas 

kapteini, ar tām iestādēm/uzņēmumiem, kas to noteikušas izdotajos tehniskajos 

noteikumos un citām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām. 

11. Sākotnējā informācija, kuru nodrošina pakalpojuma pasūtītājs: 

11.1. Būvobjekta rajona topogrāfiskais plāns izdrukas un elektroniskā formā. 

11.2. Dziļumu uzmērījumi atjaunojamās piestātnes rajonā izdrukas un elektroniskā formā. 

11.3. Informācija (dokumenti) par projektēšanas darbu robežās esošajiem zemes gabaliem 

un nekustamajiem īpašumiem. 

11.4. Iepriekš veiktās apsekošanas dokumentācija. 

11.5. Pilnvara būvprojekta izstrādātājam tehnisko nosacījumu pieprasīšanai un saņemšanai.  

12. Pielikumi: 

12.1. Būvobjekta atrašanās vietas plāns (uz 1 lapas). 

 



 

 

 

Pielikums  
 

 

 

Būvobjekta atrašanās vietas plāns piestātnēm  Nr.88 
 



Nolikuma pielikums Nr.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMA 

VEIDLAPA 



 

 

 

2017.gada ___._______                 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 

                                                                                                            Fēniksa ielā 4, Liepājā  

LV-3401 

 

Pretendenta pieteikums 

dalībai iepirkuma procedūrā 

 

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā “Būvprojekta 

izstrāde un autoruzraudzība projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana 

Liepājas ostā – 2.kārta” būvobjektiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/EJZF/K-2. 

Pretendenta nosaukums __________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________ 

Banka ________________________________________________________________________ 

Bankas konts __________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ________________________________________________________________ 

Kontaktpersona ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs ,e-pasta adrese/ 

 Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem iepirkuma procedūras dokumentiem, 

tai skaitā dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo 

dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies 

piedalīties iepirkuma procedūrā, pretenziju nav. 

 Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektiem, to tehnisko stāvokli 

un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt būvprojekta izstrādi, vai arī nepieciešamā informācija 

tiks iegūta būvprojekta izstrādes gaitā. 

 Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus. 

 Apliecinu, ka Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma 

līgumu atbilstoši šīs iepirkuma procedūras nolikuma un citu iepirkuma dokumentu prasībām, 

ka piedāvājums sagatavots atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, darbu 

izmaksu tāmē iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai darbu pabeigšanai 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un šīs iepirkuma procedūras dokumentu 

prasībām, un apņemamies veikt būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību projekta 

“Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” 

būvobjektiem par: 

Kopējā līgumcena (neskaitot PVN) 

PVN 

Kopā līguma summa (ar PVN)             

___________________ EUR 

___________________ EUR 

___________________ EUR 

 Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. 

 Apņemamies uzsākt un pabeigt projektēšanas darbus iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajā termiņā. 

 Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību 

iesniegtā piedāvājuma sakarā.  

 Ja mūsu piedāvājums būs ar viszemāko cenu, garantējam iepirkuma līguma saistību izpildi 

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

 Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa. 

 Piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 120 kalendārās dienas pēc 

piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

 

____________________________________________________________ 

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/  

 



 

 

 

Nolikuma pielikums Nr.3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZSTRĀDĀTO BŪVPROJEKTU 

SARAKSTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izstrādāto būvprojektu saraksts 

 

Nr.  

p. 

k. 

Būvobjekta nosaukums un 

adrese 

Pasūtītāja nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersonas vārds un 

uzvārds,  

tālruņa numurs 

Darbu izpildītāja 

nosaukums, statuss 

(ģenerāluzņēmējs, 

apakšuzņēmējs) 

Izpildīto darbu veids 

Darbu izpildes periods 

(uzsākšanas un pabeigšanas 

datums – 

diena/mēnesis/gads) 

1 2 3 4 5 7 

  

 
    

  

 
    

  

 
    

  

 
    

  

 
    

  

 
    

 

 

 

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats) 

 



Nolikuma pielikums Nr.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA SARAKSTA UN 

APAKŠUZŅĒMĒJA 

APLIECINĀJUMA VEIDLAPAS 
 



 

 

 

Apakšuzņēmēju saraksts 
 

Nr. 

p.k. 

Apakšuzņēmēja nosaukums, 

reģistrācijas nr., juridiskā 

adrese, kontaktpersonas  

vārds un uzvārds,  

tālruņa numurs 

Apakšuzņēmējam  

nododamo darbu īss apraksts 

Apakšuzņēmējam 

nododamo  

darbu apjoms EUR  

(neskaitot PVN) 

Apakšuzņēmējam 

nododamo  

darbu apjoms % 

1 2 3 4 5 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

 

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats) 

 



2017.gada ____.__________ 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 

Fēniksa ielā 4, Liepāja, LV-3401 

 

 

Apakšuzņēmēja apliecinājums 
 

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> apliecinām, ka esam 

informēti par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, iesniegs 

piedāvājumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, nodokļu maksātāja reģistrācijas 

Nr.90000329402, juridiskā adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, organizētajā iepirkuma procedūrā 

“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 

pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvobjektiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. 

LSEZ2017/EJZF/K-2, ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, 

apņemamies: 

- veikt šādus darbus: <īss veicamo darbu apraksts, atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo 

darbu sarakstā norādītajam>; 

- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu, 

darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts>. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
(personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, statuss) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nolikuma pielikums Nr.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀTO 

SPECIĀLISTU SARAKSTA  

VEIDLAPA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts 
 

Speciālista statuss iepirkumā 

(t.sk. norādīt vai speciālists ir 

Pretendenta darbinieks, 

apakšuzņēmēja darbinieks vai 

darba ņēmējs) 

Vārds un 

uzvārds 

Pastāvīgās prakses sertifikāta 

izsniegšanas gads, numurs, 

darbības joma un sfēra 

Speciālista profesionālā 

pieredze, 

norādot būvobjekta nosaukumu 

Darbu uzsākšanas un 

pabeigšanas datums – 

diena/mēnesis/gads 

1 2 3 4 5 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats) 

 

 

 



 

Nolikuma pielikums Nr.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIĀLISTU CV UN 

APLIECINĀJUMA VEIDLAPA 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Speciālistu CV un pieejamības  

apliecinājums 
 

Iepirkuma nosaukums: “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Zvejniekiem 

nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvobjektiem”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. LSEZ2017/EJZF/K-2. 
 

Paredzētā pozīcija objektā: __________________  

1. Uzvārds:  

2. Vārds:  

3. Dzimšanas datums:  

4. Izglītība: 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no -līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

   

   

   
 

5. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas 

datums: 

6. Galvenā specializācija (kvalifikācija):  

7. Darba pieredze: 

Uzņēmuma nosaukums Adrese 
Datums 

(no – līdz) 
Amats 

    

    

    
 

8. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi  

Darba / 

projekta 

izpildes gads 

Darba devējs/ 

pasūtītājs (valsts 

institūcija vai 

komersants) 

Amats Objekta nosaukums un adrese 

    

    

    

Ar šo es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekš minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un 

kvalifikāciju. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums> piedalīsies 

iepirkuma procedūrā – atklātajā konkursā “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta 

“Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” 

būvobjektiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/EJZF/K-2, un gadījumā, ja 

<Pretendenta nosaukums> tiks atzīts par minētā atklātā konkursa uzvarētāju un noslēgts 

iepirkuma līgums, piekrītu un apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt <amata 

nosaukums> pienākumus, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma 

līguma parakstīšanas dienas līdz <projektēšanas gadījumā – līdz saskaņota būvprojekta 

iesniegšanas Pasūtītājam; autoruzraudzības un/vai gadījumā – būvniecības darbu nodošanai 

izpildītājam ar galīgo pieņemšanas – nodošanas aktu>. 
 

Vārds, uzvārds:  

Paraksts:  

Datums:  

 



 

 

 

Nolikuma pielikums Nr.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĀMES VEIDLAPAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

IEPIRKUMS 

“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Zvejniekiem nepieciešamās 

infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvobjektiem” 

 

 

KOPTĀME 

 

Nr. 

p.k. 
Darba nosaukums 

Izmaksas 

(EUR) 

I.sadaļa – Būvprojektu izstrāde 

1. 
Lokālā tāme Nr.1 - Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana 

un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve 
 

2. Lokālā tāme Nr.2 - Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana  

3. 
Lokālā tāme Nr.3 - Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86 un Nr.87 

atjaunošana 
 

4. Lokālā tāme Nr.4 - Liepājas ostas piestātnes Nr.88 atjaunošana  

 
Kopā I.sadaļa:  

II.sadaļa – Autoruzraudzība 

1. 
Lokālā tāme Nr.1 - Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana 

un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve 
 

2. Lokālā tāme Nr.2 - Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana  

3. 
Lokālā tāme Nr.3 - Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86 un Nr.87 

atjaunošana 
 

4. Lokālā tāme Nr.4 - Liepājas ostas piestātnes Nr.88 atjaunošana  

 Kopā I.sadaļa:  

 Pavisam kopā (I.sadaļa un II.sadaļa):  

 

 

 

Lokālā tāme Nr.1 - Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa 

Atslēdznieku ielas posma pārbūve 

 

Nr. 

p.k. 
Darba nosaukums 

Izmaksas 

(EUR) 

I.sadaļa – Būvprojekta izstrāde 

1.1. Būvobjekta apsekošana  

1.2. Inženierizpēte  

1.3. 
Būvprojektu minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana, būvniecības 

iesnieguma sagatavošana 
 

1.4. 
Datu sagatavošana tehnisko noteikumu pieprasīšanai, tehnisko 

noteikumu pieprasīšana un saņemšana 
 

1.5. Būvprojektu izstrāde un saskaņošana  

 Kopā I.sadaļa:  

II.sadaļa – Autoruzraudzība 

1. Autoruzraudzība  

 Kopā II.sadaļa:  

  Pavisam kopā (I.sadaļa un II.sadaļa):  



 

 

 

 

Lokālā tāme Nr.2 - Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana 

 

Nr. 

p.k. 
Darba nosaukums 

Izmaksas 

(EUR) 

I.sadaļa – Būvprojekta izstrāde 

1.1. Būvobjekta apsekošana  

1.2. Inženierizpēte  

1.3. 
Būvprojektu minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana, būvniecības 

iesnieguma sagatavošana 
 

1.4. 
Datu sagatavošana tehnisko noteikumu pieprasīšanai, tehnisko 

noteikumu pieprasīšana un saņemšana 
 

1.5. Būvprojektu izstrāde un saskaņošana  

1.6. Piestātnes pases izstrāde  

 Kopā I.sadaļa:  

II.sadaļa – Autoruzraudzība 

1. Autoruzraudzība  

 Kopā II.sadaļa:  

  Pavisam kopā (I.sadaļa un II.sadaļa):  

 

 

 

Lokālā tāme Nr.3 - Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86 un Nr.87 atjaunošana 

 

Nr. 

p.k. 
Darba nosaukums 

Izmaksas 

(EUR) 

I.sadaļa – Būvprojekta izstrāde 

1.1. Būvobjekta apsekošana  

1.2. Inženierizpēte  

1.3. 
Būvprojektu minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana, būvniecības 

iesnieguma sagatavošana 
 

1.4. 
Datu sagatavošana tehnisko noteikumu pieprasīšanai, tehnisko 

noteikumu pieprasīšana un saņemšana 
 

1.5. Būvprojektu izstrāde un saskaņošana  

1.6. Piestātņu pases izstrāde  

 Kopā I.sadaļa:  

II.sadaļa – Autoruzraudzība 

1. Autoruzraudzība  

 Kopā II.sadaļa:  

  Pavisam kopā (I.sadaļa un II.sadaļa):  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lokālā tāme Nr.4 - Liepājas ostas piestātnes Nr.88 atjaunošana 

 

Nr. 

p.k. 
Darba nosaukums 

Izmaksas 

(EUR) 

I.sadaļa – Būvprojekta izstrāde 

1.1. Būvobjekta apsekošana  

1.2. Inženierizpēte  

1.3. 
Būvprojektu minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana, būvniecības 

iesnieguma sagatavošana 
 

1.4. 
Datu sagatavošana tehnisko noteikumu pieprasīšanai, tehnisko 

noteikumu pieprasīšana un saņemšana 
 

1.5. Būvprojektu izstrāde un saskaņošana  

1.6. Piestātņu pases izstrāde  

 Kopā I.sadaļa:  

II.sadaļa – Autoruzraudzība 

1. Autoruzraudzība  

 Kopā II.sadaļa:  

  Pavisam kopā (I.sadaļa un II.sadaļa):  

 

 

 

 
<Pretendenta nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Paraksta tiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksta tiesīgās personas paraksts> 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nolikuma pielikums Nr.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEPIRKUMA LĪGUMA 

PROJEKTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS  

Nr.______  

 
Liepājā                                                                                              2017.gada ___.__________, 

 

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde tās pārvaldnieka Jāņa Lapiņa personā, 

turpmāk tekstā Pasūtītājs, kurš darbojas uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 

nolikuma pamata, no vienas puses, un <būvuzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja vārds, 

uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, 

no otras puses, abas puses turpmāk tekstā kopā - Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz 

iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. LSEZ2017/EJZF/K-2 rezultātiem un Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums). 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, un Izpildītājs apņemas veikt 4 (četru) būvprojektu izstrādi un 

autoruzraudzību (turpmāk – Darbs), atbilstoši projektēšanas uzdevumiem, kas ir šī Līguma 

pielikums Nr.1, šādiem būvobjektiem:  

1.1.1. Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa 

Atslēdznieku ielas posma pārbūve. 

1.1.2. Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana. 

1.1.3. Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86 un Nr.87 atjaunošana. 

1.1.4. Liepājas ostas piestātnes Nr.88 atjaunošana. 

1.2. Līguma punktos 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.3. minētie būvobjekti tiks realizēti EJZF projekta 

“Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” 

ietvaros. 

1.3. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja prasības, Līgumā iekļautos noteikumus un 

Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.  

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa tiek noteikta <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>), ko veido 

samaksa par Darba izpildi <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>) un PVN 

<skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>) saskaņā ar koptāmi un lokālajām tāmēm 

(turpmāk – Koptāme), kas ir šī Līguma pielikums Nr.2. 

2.2. Līguma darbu apmaksa paredzēta sekojoši: 

2.2.1. Noslēdzot šo Līgumu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu 20% (divdesmit 

procentu) apmērā no Koptāmes I.sadaļas kopsummas, kas sastāda <skaitlis 

cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>) EUR un PVN <skaitlis cipariem> EUR 

(<skaitlis vārdiem>). 

2.2.2. Pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis no Izpildītāja saskaņā ar šo Līgumu būvprojektu 

minimālā sastāvā, ko apliecina Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīts pieņemšanas – 

nodošanas akts, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 40% (četrdesmit procentus) no 

Koptāmes I.sadaļas kopsummas, kas sastāda <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis 

vārdiem>) EUR un PVN <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>). 

2.2.3. Pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis no Izpildītāja saskaņā ar šo Līgumu būvprojektu un 

būvatļaujā ir izdarīta atzīme par visu projektēšanas nosacījumu izpildi, ko apliecina 

Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam 40% (četrdesmit procentus) no Koptāmes I.sadaļas kopsummas, kas 



 

 

 

sastāda <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>) EUR un PVN <skaitlis 

cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>. 

2.2.4. Pusi no Koptāmē paredzētās summas autoruzraudzībai (Koptāmes II.sadaļa), kas 

sastāda <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>) EUR un PVN <skaitlis 

cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>, Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc tam, kad 

Pasūtītājs nosūtījis Izpildītājam rakstisku paziņojumu par autoruzraudzības darbu 

uzsākšanu.  

2.2.5. Otru pusi no Koptāmē paredzētās summas autoruzraudzībai (Koptāmes II.sadaļa), 

kas sastāda <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>) EUR un PVN <skaitlis 

cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>, Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc būvdarbu 

pabeigšanas.  

2.3. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu 20 (divdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas (izņemot Līguma 

punktu 2.2.1. un 2.2.4. gadījumus) un pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja, kas sagatavots 

saskaņā ar šo Līgumu un normatīvajiem aktiem 

 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI 

3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Darba izpildi atbilstoši Līguma un saistošo 

normatīvo aktu noteikumiem un prasībām. 

3.2. Pasūtītājs bez atlīdzības nodrošina Izpildītāju ar Darba izpildei nepieciešamajiem 

Pasūtītāja rīcībā esošajiem izejmateriāliem, kā arī nodrošina pieeju būvobjektiem. 

3.3. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas. 

3.4. Izpildītājs būvprojektu izstrādi veic (t.sk. atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu 

izpildi) veic 120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas: 

3.5. Izpildītājs nav atbildīgs par jebkādiem riskiem, kas ir radušies vai varētu rasties nākotnē, ar 

brīdi, kad Darbs ir pabeigts un Pasūtītājs ir parakstījis pieņemšanas – nodošanas aktu, 

izņemot tos, kas izriet no Izpildītāja nekvalitatīvi veiktiem Darbiem. 

 

4. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

4.1. Kvalitatīvi izpildīts Darbs tiek nodots un pieņemts (galējā pieņemšana – nodošana) Pusēm 

parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi.  

4.2. Ja Pasūtītāja pārstāvji konstatē trūkumus Darba izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt 

Izpildītāja izpildīto Darbu, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā Izpildītājam izvirzot 

argumentētus iebildumus vai pretenzijas. Šādā gadījumā Puses sastāda un paraksta aktu, 

kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus. Aktā norādītos trūkumus 

Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem.  

4.3. Ja Pasūtītājs Līguma 4.2. punktā vai aktā par trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā 

neizvirza Izpildītājam argumentētus iebildumus vai pretenzijas un neparaksta trūkumu 

novēršanas pieņemšanas – nodošanas aktu, trūkumu novēršanas pieņemšanas – nodošanas 

akts tiek uzskatīts par parakstītu un Darbs par pieņemtu.  

 

5. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

5.1. Pasūtītāja pienākumi: 

5.1.1. Ievērot Līguma noteikumus. 

5.1.2. Nodrošināt Izpildītāju ar visu nepieciešamo un Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, 

dokumentiem un organizatorisko atbalstu, kas nepieciešams Līguma izpildei no 

Pasūtītāja puses. 



 

 

 

5.1.3. Saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību izskatīt Izpildītāja veikto Darbu atbilstību 

Līgumā noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus 

vai pretenzijas Līgumā noteiktajā veidā un termiņos. 

5.1.4. Saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pieņemt Izpildītāja Līguma prasībām atbilstoši 

sniegto Darbu un veikt samaksu par to. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

5.3. Izpildītāja pienākumi: 

5.3.1. Ievērot Līguma noteikumus. 

5.3.2. Nodrošināt kvalitatīvu Darba izpildi saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību un Līgumā 

paredzētajos termiņos, kā arī ievērojot spēkā esošos standartus un saistošos 

normatīvos aktus. 

5.3.3. Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” veikt Darba izpildē iesaistīto 

būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā 

apdrošināšanas līgumu slēdzot par Līgumā paredzēto būvobjektu un pašrisku 

paredzot EUR 1’000,00 (viens tūkstotis euro) apmērā.  

5.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par izpildīto Darbu saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

5.5. Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viens otru par jebkādām grūtībām Līguma 

izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darba izpildi. 

5.6. Izpildītājs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nedrīkst izpaust trešajām personām vai 

izpaust atklātībā jebkādu informāciju, kas ir saistīta ar Darba izpildi, vai citu informāciju, 

kas tam kļuvusi zināma saistībā ar Līguma izpildi, izņemot Līguma 12.3. punktā noteikto. 

5.7. Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts 

pienācīgi tā vainas dēļ. 

 

6. APAKŠUZŅĒMĒJU DARBS 

6.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt Apakšuzņēmēju/us. 

6.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam 

Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā vismaz norādīts apakšuzņēmēja 

nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīga persona. Sarakstā norāda arī 

Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājam 

nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par jebkurām sniegtās informācijas izmaiņām, kā arī 

jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma 

izpildē.  

6.3. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu. 

 

7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 

7.1. Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda Līgumā noteiktās saistības paredzētajos termiņos, un 

Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, iesniedzot rēķinu ar līgumsoda 

apmēru, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) 

apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, ja minētais nokavējums radies 

Izpildītāja vainas dēļ, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas. 

7.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos 

un Izpildītājs pieprasa no Pasūtītāja maksāt Izpildītājam līgumsodu, iesniedzot rēķinu ar 

līgumsoda apmēru, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa 



 

 

 

procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% (desmit procentus) no Līguma summas. 

7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

7.4. Puses atbild viena pret otru tikai par tiešajiem zaudējumiem, kas otrai Pusei vai kādai 

trešajai personai radušies Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā, bet ne 

lielākā apmērā kā Līguma summa. 

 

8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN PĀRTRAUKŠANA 

8.1. Līgumu var grozīt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, lai tā izpilde būtu 

Pusēm izdevīga, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusējas parakstīšanas 

brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi maina vai kā citādi 

groza Līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas Puses vienojušās, izdarot 

attiecīgos grozījumus.  

8.2. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā normatīvie 

tiesību akti, kas nav bijuši spēkā Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti normatīvo tiesību 

aktu grozījumi, tad Puses vienojas, ka tiek sastādīta vienošanās par Līguma grozījumiem. 

8.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumattiecības, par to rakstiski brīdinot otru Pusi 

15 (piecpadsmit) kalendāras dienas iepriekš, ja: 

8.3.1. Otra Puse nepilda vai pārkāpj Līgumā noteiktās saistības. 

8.3.2. Otras Puses līgumsods ir sasniedzis 10 % (desmit procentus) no Līguma summas. 

8.4. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu kāda cita iemesla dēļ, kas nav 

noteikts Līguma 8.punkta apakšpunktos. 

 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju, Puses apņemas 

risināt pārrunu ceļā. 

9.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no Līguma un ko 

neizdodas atrisināt pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad viena 

no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no 

Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. Strīdu risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas 

kontroles un kas padara Pusei savu no Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu, 

izmaiņas normatīvajos tiesību aktos, kas reglamentē Līgumā noteikto Pušu saistību izpildi 

un padara Pušu no Līguma izrietošo Pušu saistību izpildi par neiespējamu vai būtiski 

neizdevīgu. 

10.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu, tai skaitā būtiska 

neizdevīguma dēļ, netiks uzskatīta par atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja 

Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma un ja Puse, kuru ietekmējis šāds 

notikums ir veicis visus pamatotos piesardzības pasākumus, lai izpildītu Līguma 

noteikumus, un ir informējis otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, 

ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu 

apstiprinājumu un raksturojumu. 

10.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, 

izbeigšanu vai turpināšanas procedūru. 

 



 

 

 

11. AUTORUZRAUDZĪBA 

11.1. Autoruzraudzību Izpildītājs veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem 

saistošiem normatīviem aktiem. 

11.2. Par būvprojekta autoruzraudzības sākumu Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 20 

(divdesmit) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas. 

11.3. Izpildītājam ir jāveic būvobjekta būvniecības autoruzraudzība ar vislielāko rūpību. Objekta 

sapulču apmeklēšana un citi darbi autoruzraudzības kārtībā veicami vismaz 1 (vienu) reizi 

nedēļā. Par tikšanos būvobjektā Pasūtītājs informē Izpildītāju 2 (divas) darba dienas 

iepriekš. 

11.4. Par pārējiem autoruzraudzības darbu izpildes nosacījumiem Līdzēji vienojas papildus 

pirms būvdarbu uzsākšanas. 

 

12. CITI NOTEIKUMI 

12.1. Līguma izpildes koordinēšanai Puses nosaka sekojošus pārstāvjus:  

No Pasūtītāja puses: No Izpildītāja puses: 

Egils Sveilis 

Mob. tālr.: 29499197 

E-pasts: egils@lsez.lv 

<vārds, uzvārds> 

Mob. tālr.: <numurs skaitļiem> 

E-pasts: <adrese> 

12.2. Izpildītāja speciālistu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, 

drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājam vismaz 10 (desmit) darba 

dienas pirms speciālista nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam visi dokumenti atbilstoši 

iepirkuma procedūras dokumentu prasībām. Pasūtītājs pēc visu atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentu prasībām iesniegto dokumentu saņemšanas 5 (piecu) darba dienu 

laikā izskata tos un saskaņo vai noraida speciālista nomaiņu. Pasūtītāja rakstveida 

piekrišana tiks dota, ja speciālists atbildīs iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajam 

prasībām 

12.3. Pasūtītājs apliecina, ka tas neiebilst, ka pēc Darba pabeigšanas Izpildītājs drīkst atsaukties 

uz Pasūtītāju kā savu klientu, informatīvos nolūkos izmantojot tā nosaukumu un logo (ja 

tāds ir), un sniegto pakalpojumu (ievērojot Līguma 5.6. punktā noteiktos konfidencialitātes 

nosacījumus). 

12.4. Pusēm ir vienai otra rakstiski jāinformē 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā par savu 

rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Līguma 12.1. punktā 

noteikto pārstāvju maiņu. 

12.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tie neietekmēs ar 

Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā. 

12.6. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās 

aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk. 

12.7. Līgums ir sastādīts, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek 

regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

12.8. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un tā 

neatņemama sastāvdaļa: 

12.8.1. Projektēšanas uzdevumi – pielikums Nr.1. 

12.8.2. Koptāme un lokālās tāmes – pielikums Nr.2. 



 

 

 

12.9. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar 

vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie 

Izpildītāja. 

 

13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI  

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas  

pārvalde 

<būvuzņēmuma nosaukums> 

Juridiskā adrese: Fēniksa iela 4, Liepāja,  

LV-3401, Latvija 

Juridiskā adrese: <iela, numurs, pilsēta, pasta 

indekss, valsts> 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas  

Nr.90000329402 

Uzņēmumam reģistrācijas  

Nr.<numurs skaitļiem> 

Banka: AS “Swedbank” Banka: <nosaukums> 

Konta Nr. LV39HABA0001408046963 Konta Nr. <numurs> 

Kods: HABALV22 Kods: <kods> 

 

 

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvaldes pārvaldnieks  

Jānis Lapiņš 

<būvuzņēmēja nosaukums> 

<amats> 

Vārds, uzvārds> 

 

______________________________ ______________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nolikuma pielikums Nr.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA 

ELEKTRONISKĀ VEIDĀ  
 

 

 

1) Būvobjektu topogrāfiskie plāni (dwg faili). 

2) Dziļumu mērījumi (pdf faili). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


