
Pielikums Nr.1  

 

Tehniskā specifikācija 
 

1. Pasūtītājs – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. 

2. Objekta nosaukums – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšana. 

3. Darbu sastāvs un apjoms. 

3.1. Būvdarbu apjoms (galīgais apjoms tiks precizēts pie būvdarbu līguma 

slēgšanas). 

3.1.1. 1.(pirmā) sadaļa – Padziļināšanas darbi, izmantojot jūras daudzkausu 

zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD) vai citu 

tehnoloģiju ar grunts izvietošanu grunts novietnē, ja izsmeļamās grunts 

apjoms ir no 700’000 līdz 1’500’000 m³: 

a) Darba dziļums no 5 (pieciem) līdz 16 (sešpadsmit)  metriem. 

b) Grunts izvietošana jūras izgāztuvē, attālums no padziļināšanas 

iecirkņa līdz grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 8 km (astoņi 

kilometri). 

c) Izrokamās un grunts novietnē novietojamās grunts apstākļi ir cieta 

morēna, plūstoša morēna, laukakmeņu krāvumi, atsevišķi stāvoši 

laukakmeņi, nelielā apjomā smilts un akmeņaina grants. 

3.1.2. 2.(otrā) sadaļa – Padziļināšanas darbi, izmantojot jūras daudzkausu 

zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD) vai citu 

tehnoloģiju ar grunts izvietošanu grunts novietnē, ja izsmeļamās grunts 

apjoms ir no  1’500’001 m³ un vairāk: 

a) Darba dziļums no 5 (pieci) līdz 16 (sešpadsmit) metriem. 

b) Grunts izvietošana jūras izgāztuvē, attālums no padziļināšanas 

iecirkņa līdz grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 8 km (astoņi 

kilometri). 

c) Izrokamās un grunts novietnē novietojamās grunts apstākļi ir cieta 

morēna, plūstoša morēna, laukakmeņu krāvumi, atsevišķi stāvoši 

laukakmeņi, nelielā apjomā smilts un akmeņaina grants. 

3.1.3. 3.(trešā) sadaļa – Padziļināšanas darbi priekšostā, izmantojot jūras 

zemessūcēju (TSHD) vai citu tehnoloģiju ar grunts izvietošanu 

Priekšostā grunts novietnē Nr.1, ja izsmeļamās grunts apjoms ir no 

100’000 līdz 500’000 m³: 

a) Darba dziļums no 5 (pieci) līdz 10 (desmit) metriem. 

b) Grunts izvietošana grunts novietnē Nr.1, attālums no padziļināšanas 

iecirkņa līdz grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 2 km (divi 

kilometri). 

c) Maksimālais dziļums refulēšanas iecirknī ir 6 (seši) metri. 

d) Grunts jānogādā līdz pagaidu grunts uzglabāšanas vietai un 

jāizlīdzina līdz atzīmei no -0,5 līdz -1,0  metriem (Baltijas augstuma 

sistēmā BS). 

e) Pagaidu uzglabāšanas vietā nogādājamā grunts – smilts, grants. 



3.1.4. 4.(ceturtā) sadaļa – Padziļināšanas darbi Priekšostā un Brīvostā, 

izmantojot daudzkausu zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa 

zemessmēlēju (BD), vai citu tehnoloģiju ar grunts izvietošanu Priekšostā 

grunts novietnē Nr.2, ja izsmeļamās grunts apjoms ir no 500’000 līdz 

1’000’000 m³: 

a) Darba dziļums no 5 (pieci) līdz 16 (sešpadsmit) metriem. 

b) Grunts izvietošana grunts novietnē Nr.2, attālums no padziļināšanas 

iecirkņa līdz grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 8 km (astoņi 

kilometri). 

c) Izrokamās un grunts novietnē novietojamās grunts apstākļi ir cieta 

morēna, plūstoša morēna, laukakmeņu krāvumi, atsevišķi stāvoši 

laukakmeņi, nelielā apjomā smilts un akmeņaina grants. 

3.1.5. 5.(piektā) sadaļa – Padziļināšanas darbi Priekšostā un Brīvostā, 

izmantojot daudzkausu zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa 

zemessmēlēju (BD) vai citu tehnoloģiju ar grunts izvietošanu Priekšostā 

grunts novietnē Nr.2, ja izsmeļamās grunts apjoms – 1’000’001 m³ un 

vairāk” 

a) Darba dziļums no 5 (pieci)  līdz 16 (sešpadsmit) metriem. 

b) Grunts izvietošana grunts novietnē Nr.2, attālums no padziļināšanas 

iecirkņa līdz grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 8 km (astoņi 

kilometri). 

c) Izrokamās un grunts novietnē novietojamās grunts apstākļi ir cieta 

morēna, plūstoša morēna, laukakmeņu krāvumi, atsevišķi stāvoši 

laukakmeņi, nelielā apjomā smilts un akmeņaina grants. 

3.2. Būvprojekta izstrāde:  

3.2.1. Būvprojekta izstrāde jāveic saskaņā ar izstrādāto būvprojektu minimālajā 

sastāvā, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem, ievērojot 

būvatļaujā noteiktos projektēšanas un būvprojekta saskaņošanas 

nosacījumus. 

3.2.2. Izstrādājot būvprojektu piemērot tehniskās prasības „Maritime structures 

– Part 5: Code of practice for dredging and land reclamation” 

(Lielbritanija) vai ekvivalentas tehniskās prasības. 

3.2.3. Būvprojekta sastāvs un noformējums atbilstošs normatīvo aktu prasībām. 

3.2.4. Būvprojekts jāsagatavo 5 (piecos) drukātos eksemplāros un elektroniski: 

- teksts un aprēķini MS Office programmas un PDF failos; 

- grafiskie materiāli DWG un PDF failos. 

3.3. Vienlaicīgi ar šajā iepirkumā “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – 

Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas darbi, slēdzot 

vispārīgo vienošanos paredzēto darbu izpildi” paredzēto darbu izpildei cita 

projektēšanas darbu un būvdarbu līguma ietvaros tiks veikta šādas aktivitātes 

3.3.1. Koplietošanas tauvošanās vietas izbūve Brīvostas akvatorijā. 

3.3.2. Sadalošā mola un iekšējā viļņlauža galvu nostiprināšana un/vai 

demontāža un Brīvostas molu atjaunošana. 

3.3.3. Ostas Vidējo vārtu būvju nostiprināšana. 



3.4. Darbi jāveic saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto būvprojektu un atbilstoši 

būvatļaujā iekļautajiem nosacījumiem. 

3.5. Darbu izpildītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

būvdarbu līguma noslēgšanas, jāveic sekojošais: 

3.5.1. Jāiesniedz darbu veikšanas projekts. Darbu veikšanas projekts jāsaskaņo 

ar Pasūtītāju, Liepājas ostas kapteini. 

3.5.2. Pie objekta (uzstādīšanas vietu saskaņojot ar Pasūtītāju un Liepājas 

pilsētas būvvaldi) jāuzstāda informatīvais stends izmērā 2,40 x 2,40m. 

Informācija uz stenda tiek izvietota saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 

publicitātes vadlīnijām un tiek saskaņota ar Pasūtītāju. 

3.6. Darbu izpildītājam vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

projektēšanas īguma noslēgšanas jāiesniedz šādi dokumenti: 

3.6.1. Atbilstošas būvprojekta izstrādātāja civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polises kopija. 

3.6.2. Atbilstoša būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polises kopija. 

3.6.3. Atbilstoša būvspeciālistu (būvdarbu vadītāju, projektētāju, 

autoruzraugu) profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polišu kopijas. 

3.6.4. Būvdarbu veicēja apakšuzņēmēju līgumu kopijas. 

3.6.5. Rīkojumus, atbilstoši visām būvprojekta daļām, par būvdarbu vadītāja/-

u nozīmēšanu. 

3.6.6. Atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu iesaistīto būvdarbu vadītāju saistību 

raksti. 

3.6.7. Atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu iesaistīto būvdarbu vadītāju 

sertifikātu kopijas. 

3.6.8. Rīkojums par projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes 

koordinatora nozīmēšanu. 

3.6.9. Projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora 

dokumentu kopijas. 

3.6.10. Citi dokumenti, kas nepieciešami darbu uzsākšanai un/vai, ja tas izriet no 

normatīvo aktu prasībām. 

4. Īpašie nosacījumi. 

4.1. Darbu izpildītājam veicot darbus ostas akvatorijā, jāievēro Liepājas ostas 

noteikumi un citi saistošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 

4.2. Darbu izpildītāja padziļināšanas darbu tehnoloģijai jānodrošina iespēju 

Pasūtītājam kontrolēt darbu gaitu.  

4.3. Dziļumu uzmērījumus akvatorijas darba zonā pirms darbu uzsākšanas un pēc 

visu darbu pabeigšanas jāpasūta pie VAS “Latvijas Jūras administrācija”. 

Dziļumu uzmērīšanas izmaksas darbu izpildītājam jāparedz darbu izpildes tāmē.  

4.4. Darbu izpildītājam ik mēnesi, pirms izpildes formu sagatavošanas un 

iesniegšanas Pasūtītājam, jāveic izpildīto darbu uzmērīšana, kas ir pamats 

izpildes formu sagatavošanai un izpildīto darbu apmaksas veikšanai. Apmaksa 

tiks veikta tikai pēc faktiskiem dziļuma uzmērījumiem, kurus veicis iepriekš ar 



Pasūtītāju saskaņots dziļumu uzmērījumu veicējs un ja uzmērījumos būs 

piedalījies Pasūtītāja pārstāvis un būvuzraugs. 

4.5. Visas atļaujas un caurlaides kārto darbu izpildītājs. 

4.6. Darbu izpildītājam jānodrošina darba aizsardzība objektā atbilstoši Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām. 

4.7. Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai nerastos nepamatoti 

pārtraukumi padziļināšanas darbu procesā. 

4.8. Darba izpildītāja dokumentāli pamatots darbu termiņš un termiņa pagarinājums 

tiek samazināts par tik dienām, cik objektā notikuši nepamatoti darba 

pārtraukumi. Darbu izpildītāja pienākums ir rakstiski pamatot katru dīkstāves 

dienu bez atgādinājuma. 

4.9. Par nepamatotu darba pārtraukumu tiek uzskatīta katra diena, ko darbu 

izpildītājs nevar pierādīt kā darba dīkstāvi. Par darba dīkstāvi tiks uzskatīti tie 

gadījumi, kad no darba izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, objektā darbi tiek 

pārtraukti. 

4.10. Darba pārtraukuma faktu konstatē Pasūtītāja norīkots inženieris/būvuzraugs, kas 

to fiksē Būvdarbu žurnālā. 

4.11. Būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un darbu izpildes izmaksās jāiekļauj 

visas izmaksas, kas saistītas ar projektēšanas darbu un būvdarbu līguma izpildi 

(nepieciešamo noteikumu saņemšana, dziļuma mērījumi, elektroenerģijas 

izmaksas, apsardzes, dīkstāves, ūdenslīdēju pakalpojumi, informatīvie stendi 

(būvtāfeles), izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu u.c. izmaksas). 

5. Pasūtītāja prasības padziļināšanas darbu izpildei. 

5.1. Vispārīgās prasības. 

5.1.1. Būvprojekta izstrādes darbi jāuzsāk uzreiz pēc projektēšanas darbu un 

būvdarbu līguma parakstīšanas, bet padziļināšanas darbi jāuzsāk 10 

(desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. 

5.1.2. Būvprojekta izstrāde jāpabeidz 100 (viens simts) kalendāro dienu laikā 

pēc projektēšanas darbu un būvdarbu līguma parakstīšanas. 

5.1.3. Iepirkumā paredzēto darbu izpilde jāveic 15 (piecpadsmit) mēnešu laikā 

no projektēšanas darbu un būvdarbu līguma arakstīšanas dienas. 

5.1.4. Ikmēneša vidējais grunts izsmelšanas apjoms ne mazāk kā 150 000 m3 

mēnesī. 

5.1.5. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo 

un jānodod Pasūtītājam 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu 

pabeigšanas objektā. 

5.2. Padziļināšanas darbu pielaides. 

5.2.1. Ostas kuģošanas kanālā, veicot padziļināšanas darbus hidrotehnisko 

būvju (ostas Vidējie vārti, Sadalošais mols, jaunbūvējamā kuģu 

pietauvošanas vieta) tuvumā, pieļaujamas pielaides (pārdziļinājums) 



nepārsniedzot 1.att. norādītās. Pārējos padziļināšans darbu iecirkņos 

pārdziļinājums nav ierobežots. 

5.2.2. Apmaksājamais pārbagarēšanas apjoms visās daļās: 

- vertikālajā plaknē ir 0,3 (nulle komats trīs) metri 

- horizontālajā plaknē – 0 (nulle) metri. 

5.2.3. Pieļauto vertikālo (dziļumā) pārdziļinājumu Pasūtītājs apmaksā par kopējo 

apjomu ne vairāk kā 130’000 m3 (viens simts trīsdesmit tūkstoši 

kubikmetri). 

1.att. - Darbu apjomu aprēķina shēma un  

padziļināšanas darbu pielaides ostas kuģošanas kanālā 

 
 

5.3. Ostas prasības un citi noteikumi. 

Darbu izpildes laikā darbu izpildītājam ir jāievēro Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 

“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Liepājas ostas noteikumi, Latvijas 

Republikas Darba aizsardzības likums, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2003.gada 25.marta noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” un citi spēkā esošie un saistošie Latvijas Republikas normatīvie akti, 

t.sk. attiecībā uz vides aizsardzības pasākumiem darbu veikšanas laikā. 

5.4. Atļaujas. 

Padziļināšanas darbu būvprojektu minimālā sastāvā, būvatļauju un Valsts vides 

dienesta tehniskos noteikumus kārto Pasūtītājs.  

Par visām pārējām atļaujām (t.sk. būvprojekts, padziļināšanas darbu atļauja un 

grunts izvietošanas atļauja), kas nepieciešamas šo darbu izpildei, ir atbildīgs 

darbu izpildītājs. Savu peldošo iekārtu pagaidu novietošanai darbu izpildītājs 



pēc saskaņošanas varēs izmantot Pasūtītāja norādītās piestātnes, kas projekta 

realizācijas laikā var tikt mainītas. Par kuģu pārvietošanos Liepājas ostā, kas tieši 

saistītas ar darbu izpildi, netiks prasītas ostas maksas. 

5.5. Trokšņi. 

Darbu izpildē ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 

7.janvāra noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšana un pārvaldības kārtība” 

maksimāli pieļaujamos trokšņu līmeņus. 

5.6. Padziļināšanas darbu apraksts. 

Pirms padziļināšanas darbu uzsākšanas un pēc visu darbu pabeigšanas objektā, 

Pasūtītājs nodrošina dziļuma mērīšanas datus, fiksējot attiecīgos mērījuma 

rezultātus. Šo mērījumu rezultātā tiek iegūts precīzs padziļināšanas darbu 

apjoms. 

Starpposmu uzmērījumu mērīšanas darbu metodika darbu izpildītājam ir 

jāapraksta darbu veikšanas projektā/darbu programmā. Darba izpildītāja rīcībā 

jābūt tehniskajam nodrošinājumam dziļuma mērījumu veikšanai ar daudzstaru 

eholotu visā projekta realizācijas gaitā.  

5.7. Akmeņi un citi ieslēgumi. 

Akmeņus vai citus ģeoloģiskos ieslēgumus uzskata kā normālu padziļināšanas 

darbu materiālu. Darbu izpildes zonā iespējami arī citi priekšmeti – koka baļķi, 

troses, tīkli u.c. 

5.8. Darbu ierobežojumi plānoto padziļināšanas un citu darbu nelabvēlīgās ietekmes 

uz zivju resursiem samazināšanai. 

5.8.1. Ierobežojumi noteiktā laikā periodā: 

✓ Neveikt padziļināšanas un citus darbus Priekšostā, kā arī tuvāk par 

200 metriem no ostas vārtiem laikā periodā no 1.oktobra līdz 

15.novembrim, kā arī laika periodā no 1.aprīļa līdz 15.maijam. 

✓ Iespēju robežās izvairīties no padziļināšanas un citu darbu veikšanas 

Priekšostā, kā arī tuvāk par 200 metriem no ostas vārtiem laika 

periodā no 1.janvāra līdz 1.martam. 

5.8.2. Ierobežojumi izņemtās grunts deponēšanai: 

✓ Grunts deponēšanu veikt tikai grunts novietnē jūrā vai norādītajā 

vietās Priekšostā. 

✓ Atbilstoši plānotajam grunts novietnē Priekšostā vismaz uzstādīt 

mobilos duļķu šļūces aizsargus vai izmantot citus tehniskos 

risinājumus ūdens saduļķošanas mazināšanai. 

✓ Ja mobilie duļķu šļūces aizsargi grunts novietnē Priekšotā nespēj 

efektīvi aizkavēt deponētās grunts nonākšanu ārpus novietnes 

robežām, veikt citus pasākumus, lai novērstu grunts izplatīšanos 

ārpus novietnes robežām. 

5.9. Grunts novietne. 

Padziļināšanas darbu rezultātā izsmelto materiālu bez maksas ir iespējams 

nogādāt grunts zemūdens novietošanas vietā ar sekojošām koordinātēm: 

 

 



Grunts novietne Nr.1 

Platums Garums 

56°32’38.8” 20°59’35.4” 
56°32’12.3” 20°58’49.2” 

56°32’0.0”  20°58’55.5” 

  

Grunts novietne Nr.2 

Platums Garums 

56°32’49.6” 20°59’32.5” 

56°32’59.5” 20°58’44.5” 
56°33’16.6”  20°58’41.3” 

 

 

 

2.att. – Grunts novietnes Nr.1 un Nr.2 

 



 
 

Latvijas Jūras administrācijas apstiprinātā grunts novietne – jūras atbērtne 

Platums Garums 

56°34’78” 20°51’73” 

56°33’33”  20°50’15” 

56°35’02” 20°50’86” 
56°33’21” 20°49’26” 

 

 

 

 

 


