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Atklāta konkursa 

Avārijas seku likvidācija Liepājas ostas teritorijā un akvatorijā” 

(iepirkuma identifikācijas LSEZ2020/53/K) 

 

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1 

 

1. Jautājums: 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.2.17. punktu uz līguma slēgšanas brīdi vai arī pirms 

iepirkuma procedūras jābūt atkritumu apsaimniekošanas atļaujai, savākt, transportēt un 

utilizēt, lūdzu sniegt skaidrojumu kādas atkritumu klases plānots ka veidosies, lai pretendenti 

var izvērtēt savas iespējas, jo atbilstoši MK noteikumiem Nr.703 atkritumu apsaimniekošanas 

atļauju izsniedz Valsts vides dienests, kur noteiktas kādas atkritumu klases uzņēmums drīkst 

apsaimniekot un kādos apjomos, vienlaikus no atkritumu klasēm un atkritumu veidiem 

veidojas arī dažādas cenas. Papildus, kā pasūtītājs izvērtēs vai pretendents ir atbilstošs 

pakalpojumu sniedzējs, ja nav zināmi kādi atkritumi veidosies. Lūdzu precizēt atkritumu 

klases un apjomus. Saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu  1.punktu un 8. punktu Pretendentam 

būs jāveic atkritumu utilizācija, lūdzu sniegt skaidrojumu kādas atkritumu klases būs jāsavāc 

un jāutilizē un kādos apjomos, vienlaikus, kur šo darbu apjomi atspoguļoti 3.pielikumā, jo 

3.pielikumā šādu pakalpojumu izcenojumi nav jāiesniedz. 

 

Atbilde: Ņemot vērā Liepājas ostu apmeklējošo kuģu tipus un ostā strādājošo komersantu specifiku 

(plašo kravu klāstu), nav iespējams iepriekš paredzēt visus iespējamos avāriju cēloņus, apjomus, 

scenārijus un apdraudējumus, kuru rezultātā būtu veicama avāriju seku likvidācija no ūdens virsmas 

un citām virsmām un konstrukcijām, kā arī avāriju rezultātā radušos atkritumu klases pirms 

potenciālā notikuma.  

Atbilstoši Latvijas praksei, avārijas seku likvidācijas laikā ar Valsts vides dienesta speciālistiem tiek 

noteikts atbilstošais atkritumu kods un iespējamā utilizācija, bet ņemot vērā pieredzi, visbiežāk 

avārijas seku likvidācija rodas no kuģiem, tādēļ nepieciešamie kodi ir 1304 klase un 160708, 

atbilstoši atkritumu klasifikatoram. 

Gribam norādīt, ka lielu daļu atkritumu apsaimnieko pati Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde savās Liepājas ostas attīrīšanas iekārtās. 

2. Jautājums: 

Pēc pieredzes, lai mazākos apjomos radītu atkritumus, virs ūdens izmanto lokalizācijas bonas, 

kuras lokalizē piesārņojumu un tad tiek izmantoti skimmeri u.c. palīglīdzekļi šādu 

piesārņojumu savākšanai. Šajā iepirkuma procedūrā nav iekļauta lokalizācijas bonu 

izvietošana, kā rezultātā iekļautas absorbējošās bonas (vai šīs bonas paredzētas hidrofobās?), 

tas nozīmē, ka skimmeri un atsūknēšanas tehnika pēc tehnoloģijas nebūs jāizmanto un tiks 

radīts lielāks atkritumu apjoms (absorbentu atkritumi no dažādiem absorbējošiem 

materiāliem), kā bijis sākotnēji, kas ir neatbilstoši labākajiem pieejamiem tehniskajiem 

risinājumiem ekoloģijas sfērā. 



Atbilde: Gribam vērst Jūsu uzmanību, ka skimmerus izmanto tikai noteikta daudzuma un produktu 

avārijās, tādēļ nevar Jums piekrist, ka tiek mākslīgi palielināts atkritumu daudzums.  Atsaucoties uz 

iepirkuma tehnisko specifikāciju, kura paredz pretendenta rīcībā esošu skimmera komplektu, 

neredzam iemeslu, kāpēc pretendents nevarētu izmantot šo iekārtu pēc saviem ieskatiem, lai 

nodrošinātu “labāku pieejamo risinājumu”, jo netiek vērtētas skimmeru un absorbentu izmaksas, 

tādēļ katrs pretendents saskaņojot savu darbību ar Pasūtītāju un Valsts vides dienesta speciālistu 

varēs izvēlēties un izmantot “labāko pieejamo risinājumu”. 

Jūsu atsauce uz “lokalizācijas” jeb norobežojošām bonām ir minēta Nolikuma 2.pielikuma punktā 

5.1., respektīvi šīs bonas nodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, tādēļ atsauci par 

atkritumu apjomu palielināšanu neuzskatām par pamatotu. 

 

 

 

 


