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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Veicamais darbs: Liepājas ostas teritorijā un akvatorijā nonākušā vielu piesārņojuma 

izplatības ierobežošana, lokalizēšana, savākšana no ūdens virsmas un citām konstrukcijām 

vai virsmām. 

1.1. Darba izpildes vieta: Liepājas ostas teritorija un akvatorija; 

1.2. Izpildītājam par ārkārtas situāciju, kas saistīta ar avāriju, kuras rezultātā radies ostas 

teritorijas vai akvatorijas piesārņojums, vai neidentificēta ostas akvatorijas piesārņojuma 

gadījumā, tiek paziņots vismaz  2 stundu laikā pēc sākotnējā ziņojuma saņemšanas un 

sākotnējā situācijas novērtējuma, kuru veic Liepājas SEZ pārvaldes darbinieks; 

1.3. Izpildītāja pārstāvim objektā ir jāierodas 4 stundas laikā no 1.2 punktā norādītā paziņojuma 

saņemšanas; 

1.4. Izpildītājam ir jābūt gatavam uzsākt avāriju seku vai neidentificēta ostas teritorijas vai 

akvatorijas piesārņojuma lokalizāciju  4 stundu laikā kopš ziņojuma saņemšanas 

1.5. Izpildītājam ir jābūt gatavam uzsākt avāriju seku likvidāciju vai neidentificēta ostas 

teritorijas vai akvatorijas piesārņojuma likvidāciju 12 stundu laikā kopš ziņojuma 

saņemšanas. 

 

2. Prasības kuģošanas līdzekļiem un to aprīkojumam: 

2.1.   Pretendentam jānodrošina vismaz divu kuģošanas līdzekļu darbību avārijas seku vai 

neidentificēta piesārņojuma likvidēšanas pasākumu veikšanai. 

2.2.  Kuģošanas līdzeklim ir jābūt reģistrētam Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā vai Latvijas Jūras 

Administrācijā; 

2.3. Kuģošanas līdzeklim, jābūt aprīkotam atbilstoši “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi 

iekšējos ūdeņos” prasībām; 

2.4. Kuģošanas līdzekļa dzinēja jaudai jābūt ne mazākai par 40 Zs; 

2.5. Kuģošanas līdzeklim jābūt aprīkotam ar stūres konsoli un rampu; 

2.6. Kuģošanas līdzekļiem jābūt aprīkotiem ar radiosakariem. 

 

3. Prasības riteņu transportam un to aprīkojumam. 

3.1.  Atbilstošs autotransports līguma izpildei nepieciešamā inventāra un izmantojamo kuģošanas 

līdzekļu pārvadāšanai. 

3.2.  Vakuuma cisternas kravas mašīna (ADR Sertifikācija), ar sūkņu jaudu ne mazāku par 1500 

m3/h un tilpumu ne mazāku par 8 m3. 

3.3. Visiem riteņu transporta līdzekļiem ir jābūt reģistrētiem Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā 

3.4. Visiem riteņu transporta līdzekļiem ir jābūt spēkā esošām obligātās civiltiesiskās 

apdrošināšanas polisēm, kā arī citām, ja tehnikas specifika to pieprasa 

3.5.  Visiem riteņu transporta līdzekļiem jābūt derīgām valsts tehniskās apskates uzlīmēm, kā arī 

visām citām valstī noteiktajām atļaujām, kuras ir nepieciešamas noteiktā transporta līdzekļa 

izmantošanai. 

 

 

 



4. Prasības personālam: 

4.1. Kuģošanas līdzekļu vadītāju apliecības, kas ir atbilstošas līguma izpildē izmantojamam 

peldlīdzeklim. 

4.2. Minimālas zināšanas cilvēku glābšanā uz ūdens; 

4.3. Vakuuma cisternas kravas mašīnas vadītājam atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecība, 

kā arī visas citas nepieciešamās papildus apliecības, kuras noteiktas dotā transporta līdzekļa 

izmantošanai. 

4.4. Atbilstošs ekipējums, darba līgums, amata apraksts, obligātā veselības pārbaudes, darba 

vides risku novērtējums un darba aizsardzības instrukcija. 

 

5. Prasības bonām un absorbentiem: 

5.1. Absorbējošās, kā arī norobežojošās bonas un to apkopi nodrošina Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas pārvalde. 

5.2. Absorbējošos materiālus nodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. 

5.3. Pretendentam jānodrošina bonu enkuru sistēmas ar peldošu boju, kas aprīkota ar 

atstarojošajiem elementiem vai apgaismojumu (min. enkura svars 15 kg.)  ( 6 gab.) 

5.4. Pretendentam jānodrošina tauvas bonu tauvošanai, vilkšanai, nostiprināšanai pie krasta 

konstrukcijām vai savstarpēji. 

5.5. Atkritumu utilizāciju nodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. 

 

6. Prasības avārijas noplūžu likvidācijas tehniskajām palīgiekārtām. 

      6.1.  Skimmeris – vismaz MINI-MAX - LAMOR vai DESMI vai analogs; 

      6.2.  Ar dīzeļdzinēju darbināms hidrauliskais sūknis; 

      6.3.  Ar dīzeļdzinēju darbināms vakumsūknis ar jaudu vismaz   4 m3/h  , celšanas jauda vismaz 

7m; 

      6.4.  Hidrauliskās šļūtenes, minimālais garums 25 m, minimālais ksaits 4 gb; 

      6.5.  Naftas produktu atsūknēšanas šļūtenes, minimālais garums 100 m; 

      6.6.  Augstspiediena  vai alternatīva mazgāšanas iekārta ar ūdens uzsildīšanas funkciju avārijas 

seku likvidācijai; 

      6.7.  Tvertnes īslaicīgai savākto naftas produktu atkritumu uzglabāšanai  ar minimālo kopējo 

tilpumu 5m3; 

      6.8.  Tvertnes izlietoto/netīro absorbējošo spilvenu savākšanai.  Tilpums 60 litri    (10 gab.); 

     6.9.  Rokas instrumentu komplekts bonu savstarpējai savienošanai; 

     6.10.  Personāla darbarīku komplekts (ķeksis, lāpsta, dakša, nazis)  ( 4 gab.); 

     6.11. Hidrauliskais vakuuma sūknis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


