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1. Jautājums:
Atbilstoši Nolikuma “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija” ar
iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/45 1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas”
prasībām, kā viena no sanācijas darbu komponentēm objektā ir jāierīko filtrējoša - attīroša
barjeras sistēma paralēli Baltijas jūras krastam vismaz 300 m garumā (6-8m dziļa) ar kopējo
barjeras laukumu vismaz 1800 m2. Atbilstoši Nolikuma noteikumiem iepirkuma CPV kods ir
90741000-3 (ar naftas piesārņojumu saistīti pakalpojumi) jeb pakalpojuma līgums bez
būvdarbu komponentēm.
Mūsu ieskatā Nolikumā 1.pielikumā definētās prasības par filtrējošas - attīrošas barjeras
sistēmas izveidi atbilst klasiskām būvniecības pazīmēm, kuras gan pēc plānoto darbu apjoma
(garums 300 m, dziļums vismaz 6 m, laukums 1800 m2), gan pēc formas (barjeras izveidei
nepieciešama smagā būvtehnika – ekskavators, pāļu urbējs utt.) atbilst klasiskām inženierbūvju
pazīmēm, kuru izveide nav iedomāja bez būvniecības normatīvu ievērošanas. Atbilstoši
Būvniecības likuma 1. panta 2) punktam, būvdarbi ir būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi,
kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu,
pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu. Tāpat
atbilstoši Nolikuma 12. Pielikuma informācijai ir redzams, ka filtrējošas - attīrošas barjeras
sistēmu ir paredzēts izveidot Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā, kurā jebkādas darbības bez
procedurāla izvērtējuma (iesniegums Valsts vides dienestam) un saskaņojuma ar atbildīgām
valsts institūcijām nav iespējamas.
Ņemot vērā augstākminēto, lūdzam sniegt apstiprinājumu, ka esam pareizi sapratuši Pasūtītāja
prasības, kuras definētas Nolikuma 1.pielikumā – proti Līguma sastāvdaļa nav būvdarbi un
minēto pakalpojumu Pretendents var realizēt kā klasisko pakalpojumu līgumu nekārtojot
būvatļauju normatīvo aktu noteiktajā kartībā.
Tāpat, lūdzam apstiprināt, ka visi nepieciešamie skaņojumi par filtrējošas - attīrošas barjeras
sistēmas izveidi Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā atrodas Pasūtītāja rīcībā, vai tiks
nodrošinātas līguma izpildes laikā. Vēršam Jūsu uzmanību uz faktu, ka Nolikuma 1. pielikuma
11. nodaļā “Darbu uzsākšanai nepieciešamā dokumentācija un veiktās izpētes” par šo
jautājumu nav sniegta informācija.
Atbilde:
Pasūtītājs informē, ka Ieinteresētie piegādātāji paši izvēlas un piedāvā filtrējoša - attīroša
barjeras sistēmas izveides tehnoloģiskos risinājumus, balstoties uz savu pieredzi, iespējām un
tehnoloģijas specifikas.
Saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumā “Tehniskās specifikācijas” 11. punktā noteikto:
“Atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai sanācijas darbu izpildītājam jāsaņem visi ar būvniecību
saistītie dokumenti/atļaujas, ja tehnoloģija paredz būvdarbu komponentes”, Pasūtītājs nav
Nolikuma dokumentācijā norādījis konkrētus tehnoloģiskos risinājumus, bet gan sanācijas
darbu mērķi un sasniedzamos rezultātus. Šajā Tehniskās specifikācijas punktā arī noteikts, ka:
“Atbilstoši izpētē rekomendētajai sanācijas darbu tehnoloģijai, Valsts vides dienesta Kurzemes
reģionālās vides pārvaldes 30.11.20 izziņai nr.2.3/364/KU/2020 darbībai nav nepieciešams
piemērot ietekmes uz vidi novērtējumu. Ja tiek piedāvāta tehnoloģija, kurai jāveic ietekmes uz
vidi novērtējums, to nepieciešams veikt/saskaņot ar Kurzemes reģionālo vides pārvaldi un

Vides pārraudzības valsts biroju” kā arī noteikts, ka: “Sanācijas darbu izpildītājam jāsaņem
Ventspils brīvotas pārvaldes tehniskie un īpašie noteikumi, ja atbilstoši izraudzītajai
tehnoloģija tas nepieciešams”.
Papildus Pasūtītājs vērš uzmanību, ka saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumā “Tehniskās
specifikācijas” 12.2.punktā noteikto, sanācijas darbu izpildītājam līdz darbu pabeigšanai
jāiesniedz - atļaujas, apstiprinājumi, skaņojumi, kas ietver visas nepieciešamās atļaujas,
apstiprinājumus un skaņojumus, kas nepieciešami izvēlētajam tehnoloģiskajam
risinājumam/risinājumiem.

