
 
 

 

 

Projekta “Būnas izbūve Baltijas jūrā” (identifikācijas Nr.5.1.1.0/17/I/003) 

AKTUALITĀTES 

 
 
Informācija sagatavota 2021. gada 13. augustā 

 
Ir pabeigti būvlaukuma sagatavošanās darbi, kas ietver būvlaukuma planēšanu, 

materiālu novietnes un pagaidu ceļa izbūves darbus, kā arī pagaidu žoga montāžu. 

Paralēli noris akvatorija sagatavošanās darbi, izbūvējot pagaidu piestātni no ģeotekstila 

caurulēm, kuras ieguldītas akvatorijā un piepildītas ar smilti. Uzsākta arī būnas 

ķermeņa krasta daļas jeb pirmo 40 metru izbūve. 

 

 

 

 
 
Informācija sagatavota 2021. gada 14. maijā 

 
23. aprīlī saņemts būvatļaujas pielikums no Būvvaldes, kas ļauj atsākt būvdarbus 

objektā “Krasta aizsargbūves – būnas izbūve”. Būvlaukums būvniekam nodots 2021. 

gada 13.maijā un saskaņā ar būvdarbu līgumu darbi jāveic 640 dienu laikā no 

būvlaukuma nodošanas dienas.  

 

Pirmie būvdarbi saistīti ar sagatavošanās darbiem, kuru ietvaros tiks veikta darba 

zonas apsekošana, ģeodēziskie darbi, izbūvēts pagaidu piebraucamais ceļš, ierīkots 

būvlaukums, nobrauktuve no krasta un pagaidu piestātne jūras akvatorijā. Tā kā darba 

zona atrodas Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā, visi  izbūves darbi tiks veikti 

saskaņā ar Liepājas reģionālās vides pārvaldes izdotajiem tehniskajiem noteikumiem 

un biotopu eksperta saņemto atzinumu.  

 

 

 

 
 
 
 
 



Informācija sagatavota 2021. gada 8. aprīlī 

 
Liepājas pilsētas pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2021. gada 

17.martā noslēdza Vienošanos par grozījumiem Nr.2, kuri paredz projekta “Būnas 

izbūve Baltijas jūrā” īstenošanu līdz 2023.gada 29.decembrim. Papildus, lai 

nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanu, Liepājas pilsētas pašvaldība īstenos Baltijas 

jūras krasta stiprinājuma izbūvi no būnas līdz SIA “Liepājas Ūdens” notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām. Būnas izbūves garums paredzēts 225 metri. 

 

Pēc atkārtotas iepirkumu procedūras Nr. LPP 2019/149 par būvdarbu veikšanu, 2021. 

gada 24. martā noslēgts līgums starp Liepājas pilsētas pašvaldību un AS “LNK 

Industries” par būvdarbu veikšanu projektā “Būnas izbūve Baltijas jūrā”. 

 

Pēc atkārtotas iepirkumu procedūras Nr. LPP 2020/83 par būvuzraudzības veikšanu, 

2021. gada 30. martā noslēgts līgums starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA 

“Isliena V” par būvuzraudzības veikšanu projektā “Būnas izbūve Baltijas jūrā”. 

 

Autoruzraudzība tiks veikta iepriekš noslēgtā līguma ietvaros - 2018. gada 6. aprīlī tika 

noslēgts līgums starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA “HT-Konsaltings”. 

 

Aprīļa mēneša ietvaros darbu uzsākšanai tiek gatavota nepieciešamā dokumentācija 

Liepājas pilsētas Būvvaldei atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 

saņemšanai. 

 

 

 

 
 

Informācija sagatavota 2020. gada 3. martā 

 
Liepājas pilsētas pašvaldība ir pārtraukusi 2018. gada 6. aprīlī noslēgto līgumu Nr. LPP 

2017/143 starp Liepājas pilsētas pašvaldību un pilnsabiedrību “LNK Industries” par 

būvdarbu veikšanu projektā “Būnas izbūve Baltijas jūrā” un 2018. gada 10. aprīlī 

noslēgto līgumu Nr. LPP 2017/167 starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA “Isliena V” 

par būvuzraudzības veikšanu projektā “Būnas izbūve Baltijas jūrā”. 

2019. gada 30. decembrī tika izsludināta atkārtota iepirkuma procedūra Nr. LPP 

2019/149 par būvdarbu veikšanu. Tiek gatavoti dokumenti atkārtotam būvuraudzības 

pakalpojumu iepirkumam. 

 

 

 

 

 

 

 



Informācija sagatavota 2019. gada 17. jūnijā 

 
Būvprojekta autors SIA “HT- Konsalting” 2019. gada 21. maijā Liepājas pilsētas 

pašvaldībai iesniedza būvprojekta “Krasta aizsargbūves - būnas izbūve” izmaiņas, 

sadalot būnas būvniecību 2. kārtās, paredzot, ka pirmajā kārtā tiks izbūvēts piekrastes 

iecirknis ar garumu 225 m, saglabājot esošā būvprojekta konstrukciju. 

Otrajā kārtā tiek paredzēta būnas būvniecība līdz garumam, kas paredzēta esošajā 

būvprojektā. Būvprojekta izmaiņu 1. kārta tika izprojektēta pilnā apjomā, savukārt par 2. 

kārtu projektētājs iesniedza galvenos tehniskos risinājumus (garums, platums, dziļums) 

un būvapjomus, kuri tiks precizēti 2. kārtas būvdarbu laikā. Būvprojekta izmaiņas ir 

saskaņotas ar visām iesaistītajām institūcijām un 2019. gada 17. jūnijā tika iesniegtas 

Liepājas pilsētas Būvvaldē." 

 

 

 

 

 

Informācija sagatavota 2019. gada 21. februārī 

 
Būvdarbi ir apturēti līdz 2019.gada būvniecības sezonas sākumam precizējot 

būvniecības dokumentāciju. 

Liepājas pilsētas pašvaldība ir uzdevusi projekta autoruzraugam SIA “HT- Konsalting” 

līdz 2019.gada 21.martam iesniegt būvprojekta “Krasta aizsargbūves - būnas izbūve” 

izmaiņas, sadalot būnas būvniecību 2.kārtās, paredzot, ka pirmajā kārtā tiek uzbūvēts 

piekrastes iecirknis ar garumu 225 m, saglabājot esošā būvprojekta konstrukciju. 

Otrajā kārtā tiek paredzēta būnas būvniecība līdz garumam, kas paredzēta esošajā 

būvprojektā. 

Būvprojekta izmaiņu 1.kārta tiek izprojektēta pilnā apjomā, savukārt par 2.kārtu 

projektētājs iesniedz galvenos tehniskos risinājumus (garums, platums, dziļums) un 

būvapjomus, kuri tiks precizēti 2.kārtas būvdarbu laikā. 

 

 

 
 
Informācija sagatavota 2018. gada 9. oktobrī 

 
2018. gada 27. aprīlī tika saņemta būvatļauja ar atzīmi par nosacījumu izpildi. 

2018. gada aprīļa mēnesī tika veikti sekojoši darbi: 

1. 2018. gada 27. aprīlī sasaukta būvsapulce Nr.1, kuras laikā vienojās par 

galvenajiem darbības principiem projekta īstenošanā, būvlaukuma nodošanu 

būvniekam, u.c. 

 

 



2. Veikta darba zonas apsekošana, sagatavots un saskaņots Darbu veikšanas 

projekts (ar būvuzraudzību 19.04.2018., ar pašvaldību 27.04.2018.). Nodots 

būvlaukums būvniekam. 

2018. gada maija mēnesī tika veikti sekojoši darbi: 

1. Veikta galveno būvasu nospraušana, sagatavots būvasu nospraušanas akts. 

2. Tika sagatavota objekta apsekošanas atskaite, topogrāfiskās mērīšanas plāns. 

3. Veikta dziļuma mērīšana, sagatavota dziļumu mērījumu atskaite. Saņemta 

rakšanas atļauja. 

4. Veikta biotopu izpēte. 

2018. gada jūnija mēnesī tika veikti sekojoši darbi: 

1. Tika sagatavots zivsaimniecības ekspertīzes atzinums. 

2. Sagatavots pagaidu ceļa trasējums (ceļa trasējumam tika veiktas izmaiņas 

saglabājamas priedes dēļ). 

3. Sagatavots un saskaņots būvnieka sagatavotais darbu izpildes akts par maija 

mēnesi. 

4. 2018.gada 21.jūnijā tika sasaukta būvsapulce Nr.3. Būvsapulcē tika aktualizēts 

jautājums par būvprojektā izvēlēto akmeņu izmēru būnas akmeņu krāvuma 

augšējā slānī, lai tas nodrošinātu būnas pastāvēšanu plānotos 60 gadus. 

2018. gada jūlija mēnesī tika veikti sekojoši darbi: 

Sagatavoti alternatīvi būvprojekta konstruktīvie varianti un nosūtīti izvērtēšanai visām 

projektā iesaistītajām pusēm. 

2018. gada 14. augustā tika sasaukta būvsapulce Nr.4, kurā vienojās par Darbu 

apturēšanu projektā no 15.08.2018., līdz 2019.gada būvniecības sezonas sākumam 

precizējot būvniecības dokumentāciju. 

 

 

 

 

Informācija sagatavota 2018.gada 26.aprīlī 

 

Liepājas pilsētas pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2018. gada 8. 

februārī noslēdza līgumu Nr.5.1.1.0/17/I/003 par finansējuma piešķiršanu un projekta 

“Būnas izbūve Baltijas jūrā” īstenošanu līdz 2020.gada 7.aprīlim. 

2018. gada 6. aprīlī tika noslēgts līgums Nr.LPP 2017/143 starp Liepājas pilsētas 

pašvaldību un pilnsabiedrību “LNK Industries” par būvdarbu veikšanu projektā “Būnas 

izbūve Baltijas jūrā” (iepirkumu procedūra- atklāts konkurss, identifikācijas Nr.LPP 

2017/143). 

2018. gada 10. aprīlī tika noslēgts līgums Nr.LPP 2017/167 starp Liepājas pilsētas 

pašvaldību un SIA “Isliena V” par būvuzraudzības veikšanu projektā “Būnas izbūve 

Baltijas jūrā” (iepirkumu procedūra- atklāts konkurss, identifikācijas Nr.LPP 2017/167). 

 

 

 



2018. gada 6. aprīlī tika noslēgts līgums Nr.LPP 2018/21/A starp Liepājas pilsētas 

pašvaldību un SIA “HT-Konsaltings” par autoruzraudzības veikšanu projektā “Būnas 

izbūve Baltijas jūrā” (iepirkumu procedūra- sarunu procedūra, identifikācijas Nr.LPP 

2018/21). 

2018. gada 20. aprīlī Liepājas pilsētas Būvvaldē iesniegta nepieciešamā dokumentācija 

atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

2018. gada 27. aprīlī notiks pirmā sapulce, kurā piedalīsies pašvaldības, būvnieka, 

būvuzrauga un autoruzrauga pārstāvji, lai risinātu ar darba uzsākšanu un izpildi saistītos 

ikdienas jautājumus. 
 

 

  


