
 

 

 

Atbildes uz jautājumiem Nr.1. 

 
IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

ZVEJAS KUĢU PIESTĀTNES PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE, 

IZBŪVE UN AUTORUZRAUDZĪBA SKULTES OSTĀ 
ID Nr.: SOP 2020/27 EJZF 

 

1. Jautājums:  

Lūdzam sniegt informāciju par esošajiem viļņu augstuma un izplatīšanas novērošanas datiem ostas 

akvatorijā un ārpus tās. Šie dati nepieciešami, lai pareizi aprēķināt modelēšanas izmaksas. 

Atbilde:  

Pasūtītāja rīcībā nav informācijas par viļņu augstuma un izplatīšanas novērošanas datiem ostas 

akvatorijā un ārpus tās. Pretendentam pašam būs jāveic šo datu iegūšana un apstrāde, paredzot 

attiecīgās izmaksas piedāvājuma cenā. 

 

2. Jautājums: 

Iepirkuma prasībās ir noteikts, ka “Atdurplatformu izvietojums un konfigurācija jāpamato ar 

akvatorijas viļņošanās matemātiskās modelēšanas rezultātiem”. Lai ar matemātiskās modelēšanas 

palīdzību noteikti labāko projekta risinājumu, šis modelis ir jāpārbauda (jāvalidē) pret esošo 

situāciju, tātad ir jābūt datiem par viļņošanos ostas akvatorijā dažādos laika (vētras) apstākļos. Šādi 

dati ir jāievāc par pietiekami ilgu laika periodu - mēnesi un tas jādara periodā, kad ir sagaidāma 

spēcīga viļņošanās – ziema/agrs pavasaris. 

Vai Pasūtītājs nodrošinās viļņu novērojumu datus ostas akvatorijā viļņošanās matemātiskā modeļa 

validācijai? 

Atbilde: 

Viļņu novērojumu datus ostas akvatorijā viļņošanās matemātiskā modeļa validācijai jānodrošina 

Pretendentam, paredzot attiecīgās izmaksas piedāvājuma cenā. Pasūtītajā rīcībā nav viļņu 

novērojumu datu. 

 

3. Jautājums:  

Par matemātisko modelēšanu:  



- Ņemot vērā, ka atdurplatformu izvietojumu atbilstoši nolikuma 5. pielikuma Prasību 

kopsavilkuma 12.p. ir jāprecizē atbilstoši matemātiskās modelēšanas rezultātiem, vai ir pieļaujams 

abas atdurplatformas izvietot pie esošās piestātnes ostas akvatorija pusē iepretim ostas vārtiem, ja 

matemātiskās modelēšanas rezultāti rādīs, ka šāds atdurplatformu novietojums ir visoptimālākais? 

Atbilde:  

Ņemot vērā to, ka atdurplatformu izvietojums jāizvēlas balstoties uz matemātiskās modelēšanas 

rezultātiem, to izvietojums projektēšanas laikā var tikt mainīts izvietojot tās optimālajās vietās, 

tai skaitā  pie esošās piestātnes ostas akvatorija pusē iepretim ostas vārtiem. 

 

4.  Jautājums: 

Par projektētajiem dziļumiem pie piestātnes: 

- Ņemot vērā, ka nolikuma dokumentācijā un pielikumos nav tieši norādīts projektējamais 

dziļums pie piestātnes, bet esošās piestātnes projektētais dziļums ir -4,00m(BAS) lūdzam 

apstiprināt, ka projektētais dziļums pie paredzamās piestātnes ir jāparedz arī -4.00m, vai lūdzu 

precizējiet, ja ir jāievērtē cits dziļums pie piestātnes. 

Atbilde: 

Piestātnes pagarinājums  projektējams balstoties uz esošās piestātnes tehnisko projektu un 

izpilddokumentāciju. Dziļumi pie piestātnes jāparedz -4,00m(BAS).  Rievpāļu iebūves dziļuma 

atzīmes norādītas tehniskajā projektā un izpilddokumnetācijā. 

 

5. Jautājums: 

Par akvatorija padziļināšanu: 

- Iepirkuma nolikuma 5. pielikuma Prasību kopsavilkuma 12. p. ir noteikts, ka paredzamais 

remonta grunts padziļināšanas apjoms ir līdz 20 000m3, taču precizējot iespējamos rakšanas 

apjomus pie projektētās piestātnes sienas provizoriskais apjoms nepārsniedz 15 līdz 17 tūkstošus 

kubikmetru. Lūdzam pasūtītāju precizēt padziļināšanas darbu robežas, lai korekti varētu novērtēt 

padziļināmās grunts apjomu. 

Atbilde:  

Pretendentam piedāvājumā jāparedz izmaksas 20’000m3 grunts izrakšanai un izvešanai uz jūras 

grunts novietni no piestātnei pieguļošā akvatorija.  Darbu robežas tiks noteiktas projektēšanas laikā 

un apmaksa tiks veikta pēc faktiski izstrādātiem apjomiem. 

 

6. Jautājums: 

Par virsmas ūdeņu savākšanu: 



- Atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām uz piestātnes tiek paredzēts cietais segums vidēji 

8m platumā, kas nozīmē, ka veidosies laukums, no kura ir jāorganizē ūdens savākšana un jānovada 

Aģes upē. Lūdzam pasūtītāju apstiprināt, ka ir jāparedz virsmas ūdens attīrīšanas iekārtas ūdens 

attīrīšanai pirms novadīšanas Aģes upē. 

Atbilde:  

Pretendentam piedāvājumā jāparedz virsmas ūdens attīrīšanas iekārtas ūdens attīrīšanai pirms 

novadīšanas Aģes upē. 

 

7. Jautājums:  

Par perspektīvajiem dziļumiem pie atdurplatformas  

- Ņemot vērā, ka projektējot atdurplatformu ir jārēķinās ar prespektīvajiem dziļumiem 

kuģošanas kanālā, lūdzam precizēt dziļumus uz kādiem jāprojektē atdurplatforma iepretim 

Dienvidu piestātnei Nr. 1, kur šobrīd ir -6,5m dziļums. 

Atbilde:  

Dienvidu piestātnes Nr. 1 rajonā  atdurplatformas konstrukciju iebūves dziļums gruntī jāprojektē 

ņemot vērā perspektīvos dziļumus kuģošanas kanālā līdz -8,25 (BAS) 

 

8. Jautājums:  

    Vai pretendents ir pareizi sapratis specifikāciju prasības un uz projektējamās piestātnes ir 

paredzēts uzstādīt tādu pašu aprīkojumu kā uz piestātnes, kas izbūvēta saskaņā ar nolikumam 

pievienoto būvprojektu, t.i.: 

        Slīdrags ar slodzi 25t, solis aptuveni 15m? 

        Atvairierīces 2.5x0.4m ar soli 4m? 

        Kāpnes? 

 

Atbilde:  

Uz projektējamās piestātnes ir paredzēts uzstādīt tādu pašu aprīkojumu kā uz piestātnes, kas 

izbūvēta saskaņā ar nolikumam pievienoto būvprojektu, tai skaitā:  

Slīdragi ar slodzi 25t, solis aptuveni 15m; 

Atvairierīces 2.5x0.4m ar soli 4m; 

Kāpnes. 

 

9. Jautājums:  



Vai piestātnei analoģisku aprīkojumu ir paredzēts uzstādīt arī uz projektējamajām 

atdurplatformām? Ja jā, tad kādas ir pasūtītāja prasības attiecībā uz šo aprīkojumu? 

Atbilde:  

Slīdragi uz atdurplatformām nav jāparedz.  

Uz atdurplatformām no visām pusēm jāparedz atvairierīces, tās izvēloties atbilstoši 

atdurplatformas konstrukcijai.  

Apgaismojums uz atdurplatformām ir jāparedz. 

Atdurplatformas jāaprīko ar eloktropieslēgumu: 

1. Dienvidu piestātnes Nr. 1 rajonā viena atdurplatforma 

• viena sadale aprīkota ar rozeti 3F63A 400V (1 gab), rozeti 1F16A 230V (2gb). 

Pieslēgums no esošās sadales SS1. 

2.  Otra atdurplatforma: 

• viena sadale aprīkota ar rozeti 3F32A 400V (1 gab), rozeti 1F16A 230V (2gb). 

Pieslēgums no esošās sadales SS2 

 

10. Jautājums:  

Vai pretendents ir pareizi sapratis pasūtītāja prasības un iepirkuma priekšmets neietver 

ūdensapgādes un lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu? 

Atbilde:  

Pretendentam piedāvājumā jāparedz lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu un attīrīšanas iekārtas 

ūdens attīrīšanai pirms to novadīšanas Aģes upē. 

Iepirkuma priekšmets neietver ūdensapgādes ierīkošanu un tās izbūve nav jāparedz piedāvājumā. 

 

11. Jautājums:  

    Vai pretendentam ir jāprojektē un jāuzstāda žogs? 

Atbilde: 

Pretendentam nav jāprojektē un nav jāuzstāda žogs. 

 

12. Jautājums:  

    Vai ir paredzēta vārtu ar automātiku izbūve? 

Atbilde: 

Vārtu izbūve iepirkumā nav paredzēta. 

 



13. Jautājums:  

    Vai ir paredzēta glābšanas aprīkojuma stenda uzstādīšana? 

Atbilde:  

Pretendentam piedāvājumā jāparedz viena glābšanas aprīkojuma stenda uzstādīšana uz 

projektējamā piestātnes pagarinājuma.  

 

14. Jautājums:  

    Vai pretendents ir pareizi sapratis iepirkuma specifikāciju prasības un piedāvājumā ir jāietver: 

        Piestātnes teritorijas apgaismojuma izbūve, tai skaitā apgaismojuma izbūve uz 

atdurplatformām? 

        Sadaļņu (elektropieslēgumu) izbūve piestātnē un uz atdurplatformām? 

        Ja jā, lūdzam precizēt paredzēto pieslēguma jaudu. 

Atbilde: 

Pretendentam piedāvājumā jāparedz piestātnes teritorijas apgaismojuma izbūve, tai skaitā 

apgaismojuma izbūve uz atdurplatformām, kā arī sadaļņu (elektropieslēgumu) izbūve piestātnē 

un uz atdurplatformām. 

1. Dienvidu piestātnes Nr. 1 rajonā viena atdurplatforma: 

• viena sadale aprīkota ar rozeti 3F63A 400V (1 gab), rozeti 1F16A 230V (2gb). 

Pieslēgums no esošās sadales SS1. 

2. Otra atdurplatforma: 

• viena sadale aprīkota ar rozeti 3F32A 400V (1 gab), rozeti 1F16A 230V (2gb). 

Pieslēgums no esošās sadales SS2 

3. Projektējamās piestātnes pagarinājumā: 

• viena sadale aprīkota ar rozeti 3F32A 400V (1 gab), rozeti 1F16A 230V (2gb). 

Pieslēgums no esošās sadales SS2 vai ASS2 

 

15. Jautājums:  

    Vai ir nepieciešams paredzēt navigācijas uguņu uzstādīšanu uz upē izbūvētajām 

atdurplatfomām, ja jā, tad kāda veida elektropieslēgums ir jāpiedāvā pretendentam: 

        Pieslēgums pie piestātnes elektroapgādes tīkliem 

        Pieslēgums pie akumulatora ar fotoelementu 

Atbilde:  



Navigācijas uguņu uzstādīšana Pretendentam piedāvājumā nav jāparedz. 

 

 16. Jautājums:  

 Kādā platumā ir paredzēti gultnes padziļināšanas darbi (~20 000 m3) līdz atzīmei -4,0m? 

Atbilde:  

Padziļināšanas darbi jāparedz vismaz 20m platā josla gar piestātnes sienu. Darbu robežas tiks 

noteiktas projektēšanas laikā.  

 

17. Jautājums:  

    Vai pretendentam savā piedāvājumā ir jāparedz izmaksas “būves kadastrālās lietas 

sagatavošanai”? Vai šo darbu veiks pasūtītājs? 

Atbilde:  

Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj izmaksas būves kadastrālās lietas sagatavošanai. 

 

 18. Jautājums:   

  Lūdzam apstiprināt, ka līguma projekta 3.1.3. punktā ir drukas kļūda “"...Par pamatu Projekta 

dokumentācijas izstrādei un Būvdarbiem jāņem prasības, kuras norādītas Būvprojekta “Zvejas 

kuģu piestātnes pārbūve Skultes ostā 2017.gads” (Pielikums Nr. 2)...” un šajā punktā ir norādīta 

atsauce uz nolikuma pielikumu Nr.3 “Būvprojekts “Zvejas kuģu piestātnes pārbūve Skultes ostā 

2017.gads””. 

Atbilde:  

Drukas kļūdas nav. Būvprojekts “Zvejas kuģu piestātnes pārbūve Skultes ostā 2017.gads” 

iepirkuma nolikumā ir Pielikums Nr.3., bet Līguma projektā Būvprojekts “Zvejas kuģu piestātnes 

pārbūve Skultes ostā 2017.gads” ir pielikums Nr.2 


