
 

 

5.pielikums 

Līguma veidne  
 

LĪGUMS 

Par avārijas seku likvidāciju Liepājas ostas teritorijā un akvatorijā 

Liepāja                                                                                                                    2020.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 kopā 

tekstā Puses un katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas 

Nr.LSEZ2020/56/K rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu minētajā iepirkuma procedūrā, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums). 

 

1.   Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja norādīto avārijas seku likvidāciju, 

Pasūtītāja norādītajā teritorijā (turpmāk - Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(Pielikums Nr.1). 

2. Pakalpojuma izpildes nosacījumi 

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

piesārņojums, vai neidentificēta ostas akvatorijas piesārņojuma gadījumā tiek paziņots vismaz 2 

stundu laikā pēc sākotnējā ziņojuma saņemšanas un sākotnējā situācijas novērtējuma, kuru veic 

Pasūtītāja darbinieks. 

2.2. Izpildītāja pārstāvim objektā jāierodas 4 stundu laikā pēc attiecīga rakstveida paziņojuma 

paziņošanas Līguma 2.6.punktā norādītajai Izpildītāja kontaktpersonai.  

2.3.Izpildītājam jāuzsāk avārijas seku vai neidentificēta ostas akvatorijas piesārņojuma lokalizāciju 4 

(četru) stundu laikā pēc attiecīga rakstveida paziņojuma paziņošanas Līguma 2.6.punktā norādītajai 

Izpildītāja kontaktpersonai.  

2.4.Izpildītājam jāuzsāk avārijas seku vai neidentificēta ostas akvatorijas piesārņojuma likvidāciju 12 

(divpadsmit) stundu laikā pēc attiecīga rakstveida paziņojuma paziņošanas Līguma 2.6.punktā 

norādītajai Izpildītāja kontaktpersonai.  

2.5.Pakalpojuma apjomu un izmantojamo tehnoloģiju nosaka Pasūtītājs. Izpildītājs iesaka efektīvāko 

iespējamo tehnoloģiju un resursu apjomu, lai likvidētu radušos piesārņojumu. 

2.6.Izpildītāja par Pakalpojuma izpildi atbildīgā persona ______, e-pasts: _______, diennakts tālrunis 

jautājumos par Pakalpojuma izpildi vai nodrošinājuma iespējamību ________. 

2.7. Pēc katra Pakalpojuma sniegšanas un Pakalpojuma atbilstības Pasūtītāja prasībām pārbaudes tiek 

noformēts un Pušu parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts. 

 

3.   Norēķinu kārtība 

3.1. Izpildītājs rēķinu sagatavo un iesniedz pasūtītājam par faktisko sniegto Pakalpojumu kopumu 

norādot katru vienību atseviķi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pakalpojuma 

sniegšanas, ja pakalpojums tiek sniegts ilgāk kā 30 (trīsdesmit)  kalendārās dienas, tad rēķinu 

sagatavo vienreiz mēnesī un nosūta Pasūtītājam rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem, kurā ir 

ietverts aprēķins saskaņā ar Līguma Pielikumā Nr. 2 norādīto izcenojumu. Norēķinus par 

Pakalpojumiem Pasūtītājs apņemas veikt 20 (divdesmit)  kalendāro dienu laikā no rēķina 

saņemšanas datuma. Rēķins tiek sastādīts līdz mēneša 5. datumam. Pasūtītājs apmaksā tikai pilnīgi, 

kvalitatīvi, savlaicīgi, Līguma un tā pielikumiem atbilstoši sniegtus Pakalpojumus. 

3.2. Rēķinu samaksas kavējumu gadījumā Izpildītājam ir tiesības apturēt turpmāku Pakalpojumu 

sniegšanu Pasūtītājam, Pasūtītāju par to rakstveidā informējot. 



3.3. Gadījumā, ja līguma darbības laikā mainās Latvijas Republikas noteiktie nodokļi, nodevas vai 

jebkuras maksas, kas tieši skar Pakalpojuma izpildes cenas, Izpildītājs ir tiesīgs veikt cenrāža 

izmaiņas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš. Ja Pasūtītājs nepiekrīt 

Izpildītāja ierosinātajām cenrāža izmaiņām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, 

nemaksājot līgumsodu un nesedzot jebkādus izdevumus, par to rakstiski informējot Izpildītāju. 

4. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība 

4.1.  Izpildītājam ir šādi pienākumi:  

4.1.1. Pakalpojuma izpildes gaitā ievērot normatīvos aktus, kas reglamentē Pakalpojuma sniegšanu, 

tostarp Darbības plānu neparedzēta piesārņojuma gadījumā Liepājas ostā, Līguma noteikumus, kā 

arī Pasūtītāja norādījumus; 

4.1.2. Pakalpojumu sniegt patstāvīgi, augstā profesionālā līmenī un kvalitātē, kā arī par saviem 

līdzekļiem novērst trūkumus, kas radušies Pakalpojumu sniedzot neatbilstoši normatīvo aktu un 

Līguma noteikumiem vai neievērojot Pasūtītāja norādījumus; 

4.1.3. Ja Pasūtītājs ir atklājis, ka Pakalpojums nav sniegts kvalitatīvi, atbilstoši normatīvo aktu un 

Līguma noteikumiem vai neievērojot Pasūtītāja norādījumus, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt 

pretenzijas Izpildītājam un Izpildītājs apņemas novērst pretenzijā minētos trūkumus Pakalpojuma 

sniegšanā Pasūtītāja noteiktajā termiņā; 

4.1.4. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības dēļ 

Pasūtītājam vai trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos zaudējumus; 

4.1.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu; 

4.1.6. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz saņemto informāciju, kas tam ir kļuvusi zināma izpildot 

saistības saskaņā ar Līgumu; 

4.1.7. Nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuriem apstākļiem, kas ietekmē vai var ietekmēt 

Pakalpojuma sniegšanu; 

4.1.8. Savlaicīgi paziņot Pasūtītājam par savu rekvizītu, sakaru līdzekļu un adreses izmaiņām. 

4.2. Pasūtītājam ir šādi pienākumi: 

4.2.1. Nodrošināt Izpildītāju ar Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju. 

4.2.2. Pieņemt no Izpildītāja atbilstoši Līguma nosacījumiem sniegtu Pakalpojumu. 

4.2.3. Norēķināties ar Izpildītāju par kvalitatīvi, Normatīvo aktu un Līguma nosacījumiem, kā arī  

Pasūtītāja norādījumiem atbilstoši sniegtu Pakalpojumu. 

4.2.4. Savlaicīgi paziņot Izpildītājam par Pasūtītāja pārstāvja, rekvizītu, sakaru līdzekļu vai adreses 

izmaiņām. 

4.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības laikā veikt pārbaudes, vai Pakalpojums tiek sniegts 

ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē Pakalpojuma sniegšanu, Līguma noteikumus, kā arī 

Pasūtītāja norādījumus. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes veic Pasūtītājs vai arī tā piesaistīti 

eksperti. 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības, ņemot vērā ārkārtas situāciju un nepieciešamību, nesaskaņojot ar Izpildītāju 

pieaicināt avārijas seku vai neidentificēta ostas akvatorijas piesārņojuma lokalizācijai Valsts un 

pašvaldības organizācijas (NBS, VUGD, Zemessardze, Pašvaldības policija u.c.). 

4.5.Puses ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu nodarīšanu otrai Pusei saskaņā 

ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

4.6.Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas Puses, tās pilnvaroto personu vai 

darbinieku vainas vai nolaidības dēļ. 

4.7.Pasūtītājs ir atbildīgs par informācijas pareizību un atbilstību faktiskajiem apstākļiem, ko tas 

sniedzis Izpildītājam. 



4.10.Avārijās gadījumā Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar darbības plānu neparedzēta piesārņojuma gadījumā 

Liepājas ostā. 

4.11.Ja Pasūtītāja neuzmanīgas darbības rezultātā rodas bojājumi Izpildītāja aprīkojumam, Pasūtītājs 

apņemas segt izdevumus, kas saistīti ar aprīkojuma remontu un pakalpojuma atjaunošanu. 

4.12.Izpildītājs nodrošina, ka Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie materiāli ir atbilstoši Latvijas 

Republikā noteiktiem standartiem un tehnisko noteikumu prasībām. 

4.13.Izpildītājs, sniedzot pakalpojumus, ir atbildīgs par darba drošības un vides aizsardzības prasību 

ievērošanu. 

4.14. Pasūtītājs ir atbildīgs par izvēlēto resursu apjomu un tehnoloģiju kā lokalizēt un likvidēt avārijas 

sekas. 

4.15. Izpildītājam nav tiesības piesaistīt Pakalpojuma sniegšanā papildus resursus, ja to nav pieprasījis 

Pasūtītājs. 

4.16. Pasūtītājs ar Izpildītāju elektroniski (e-pasts) saskaņo katru iesaistīto resursu. 

4.17. Izpildītājam ir pienākums pēc attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas nekavējoties pārtraukt 

jebkuras darbības Pakalpojuma sniegšanas ietvaros.   

4.18. Ja Izpildītājs neuzsāk Pakalpojuma sniegšanu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā vai atsakās 

uzsākt Pakalpojuma sniegšanu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības nodot 

Pakalpojuma sniegšanu trešajām personām. Šādā gadījumā Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam 

izdevumus saistībā ar Pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanu ar trešo personu palīdzību vai 

Pasūtītājs šos izdevumu apmaksai izmanto Līguma izpildes garantiju.  

5. Strīdu risināšanas kārtība un nepārvarama vara 

 

5.1.Ja Pusēm rodas strīdi par līgumsaistību izpildi, domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja desmit 

kalendāro dienu laikā netiek panākta vienošanās, Puses strīdus jautājumus nodod izskatīšanai 

Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

5.2.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies 

nepārvaramas varas (force majeure) ietekmes rezultātā, ko Puses nevarēja paredzēt, novērst vai 

ietekmēt. Par minēto apstākļu iestāšanos nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puse. Valstī 

izsludinātais ārkārtas stāvoklis saistībā ar COVID-19 izplatību ar visām no tā izrietošajām sekām 

nav uzskatāms par nepārvaramas varas apstākli, kas var ietekmēt līguma saistību izpildi. 

6. Līguma darbības laiks, Līguma grozīšanas kārtība un atkāpšanās no Līguma 

6.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim. 

6.2.Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai pēc vienas Puses iniciatīvas brīdinot 

otru pusi vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš. 

6.3.Līgumu var grozīt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, noformējot rakstisku Pušu 

vienošanos, kas ar tās abpusēju 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. 

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, nemaksājot līgumsodu un 

neatlīdzinot Izpildītājam zaudējumus, bet rakstveidā par to informējot Izpildītāju 5 (piecas) dienas 

iepriekš, ja: 

6.4.1. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Izpildītāja sniegtais pakalpojums neatbilst Līguma noteikumiem, 

tostarp, ja Izpildītājs nav uzsācis Pakalpojuma sniegšanu Līguma 2.2.-2.4.punktos noteiktajos 

termiņos; 

6.4.2. likumīgā spēkā ir stājies tiesas spriedums par Izpildītāja atzīšanu par maksātnespējīgu; 

6.4.3. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanā piesaistījis apakšuzņēmējus, nesaskaņojot ar Pasūtītāju; 

6.4.4.ja Izpildītājam vai tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, 

pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, 

patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir 

personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 



kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi. 

6.5. Līguma 6.4.punkta apakšpunktos noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 

(septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. 

Šādā gadījumā Izpildītājs un atlīdzina visus radušos zaudējumus Pasūtītājam. 

6.6.Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumattiecības par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju 5 

(piecas) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda vai pārkāpj Līgumā noteiktās saistības un Pasūtītājs 

par to ir rakstiski informēts, taču nav novērsis neatbilstības Izpildītāja noteiktajos termiņos. 

6.7. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa kāda cita iemesla dēļ, 

kas nav noteikts Līguma 6. sadaļas punktos. 

6.8. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Pasūtītāja līgumsaistību neizpildes dēļ , Izpildītājs ir tiesīgs 

saņemt maksājumu par izpildītajiem Darbiem atbilstoši noteiktajai likmei līdz Līguma 

pārtraukšanas datumam. 

 

7. Līgumsods un Līguma izpildes garantija 

7.1. Ja Izpildītājs nenodošina Pakalpojuma sniegšanu Līguma 2.2.-2.4.punktos noteiktajos termiņos, 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR ______ apmērā par katru konstatēto gadījumu, bet 

ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.  

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumu termiņus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% 

apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā 

maksājuma summas. 

7.3. Puses vienojas, ka Pasūtītājs ir tiesīgs saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus un zaudējumus 

vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz Līgumu, pienākas 

Izpildītājam pirms tā izmaksas Izpildītājam. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo līgumsaistību izpildes un pienākuma atlīdzināt 

zaudējumus.  

7.5. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

Līguma izpildes garantiju _________ EUR (__________ euro un 00 centi) apmērā. Līguma izpildes 

garantiju izsniedz atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā paredzētai kārtībai un prasībām. 

7.6. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā visā šī Līguma darbības laikā. 

7.7. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu 

atlīdzību vai citas Pasūtītājam, pamatojoties uz Līgumu, pienākošās summas. 

8.  Personas datu aizsardzība 

8.1. Ja   Līguma izpildes ietvaros kāda no pusēm nodod otrai pusei savu darbinieku personas datus, tad 

puse, kura nodod personas datus, ir atbildīga par nodoto personu datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga 

nodot datus otrai pusei. Puses apstrādā no otras puses iesniegtos personu datus vai šī Līguma 

izpildes laikā iegūtos personu datus  Līguma noslēgšanai un/vai izpildei, pušu pienākumu izpildei 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī pušu tiesisko interešu ievērošanai. 

8.2. Puse, kura nodod otrai pusei savu darbinieku personas datus, nodrošina savu norādīto darbinieku 

informēšanu par viņu personas datu nodošanu puses sadarbības partnerim un par viņu kā datu 

subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības 

jomā. Puse, kura nodod otrai pusei personu datus apstrādei, atbild par attiecīgā darbinieka personas 

datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 

8.3.  Pildot Līgumu un apstrādājot savstarpēji nododos personas datus, puses ievēro Vispārīgo datu 

aizsardzības regulu, ieviešot attiecīgās tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas 

nepieciešami personas datu apstrādes drošībai,  kā arī citus normatīvo aktu, kas regulē personas 

datu apstrādi, noteikumus, un rakstiski paziņo viena otrai par jebkādu personas datu pārkāpumu 

saistībā ar otras puses nodotajiem personas datiem, norādot pārkāpuma apjomu, veiktos vai plānotos 

pasākumus, lai novērstu negatīvās sekas. 

8.4. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras puses piekrišanas Līguma 

izpildes gaitā iegūtos personas datus, izņemot gadījumus, kad informācija tiek sniegta Līguma 

izpildes nodrošināšanai puses sadarbības partnerim vai valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citos 

gadījumos, kad informācijas izpaušanu pieprasa normatīvie akti.  



8.5. Puses apņemas iznīcināt otras puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos 

apstrādāt. 

9. Noslēguma noteikumi 

9.1. Visos jautājumos, kas nav tieši atrunāti Līguma noteikumos, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem. 

9.2.  Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām ar 2 (diviem)pielikumiem uz 5 (piecām) lapām un parakstīts 

divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. 

 

IZPILDĪTĀJS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

PASŪTĪTĀJS: 

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 

Reģ.Nr. 90000329402 

Adrese:Fēniksa iela 4, Liepāja 

Banka: AS Swedbank 

Konta Nr.: LV12HABA0001407037000 

Tālr. 634 27605 

 

Pārvaldnieks 

 

_______________________ 

Jānis Lapiņš 



 

1. pielikums 

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 (divu)  stundu laikā pēc sākotnējā ziņojuma saņemšanas un 

sākotnējā situācijas novērtējuma, kuru veic Liepājas SEZ pārvaldes darbinieks; 

1.3. Izpildītāja pārstāvim objektā ir jāierodas 4 (četru) stundas laikā; 

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

akvatorijas piesārņojuma lokalizāciju  4 (četru) stundu laikā kopš ziņojuma saņemšanas 

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

teritorijas vai akvatorijas piesārņojuma likvidāciju 12 (divpadsmit)  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. 



4.5. 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. 

5.4. 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 skaits 4 gab.; 

      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 

 

 

 

 

 

 

 


