
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Iepirkumam 

 

Juridisko pakalpojumu sniegšana projektā CB58 "Gliemju audzēšana, apstrāde un 

izmantošana komerciālos nolūkos Baltijas jūras reģionā" (Baltic EcoMussel) 

 

1. Iepirkuma priekšmets 

 

Juridiskie pakalpojumi projekta CB58 "Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana 

komerciālos nolūkos Baltijas jūras reģionā" (Baltic EcoMussel) ietvaros sadaļā WP2: 

1.1. Atzinuma sagatavošana latviešu valodā par tiesību un normatīvajiem aktiem, kas tieši vai 

pastarpināti ietekmē gliemju (gliemeņu sugas lat.- Mytilus edulis, Mytilus trossulus) 

audzēšanu un ieguvi Latvijas teritorijā (Baltijas jūrā un/ vai Rīgas līcī), un to realizāciju 

komerciālos nolūkos. 

 

Tiesību un normatīvo aktu izvērtējums jāveic, balstoties uz uzņēmējdarbības prasībām Latvijas 

teritorijā. 

 

Atzinumā sniedzamā informācija: 

 Apkopojums par tiesību un normatīvajiem aktiem (Starptautiskie, Eiropas Savienības un 

Latvijas tiesību akti), kas tieši vai pastarpināti ietekmē gliemju (gliemeņu suga lat.- 

Mytilus edulis, Mytilus trossulus) audzēšanu un ieguvi Baltijas jūrā un/ vai Rīgas līcī, un 

to realizāciju komerciālos nolūkos. Apkopojums ietver tiesību un normatīvo aktu 

uzskaitījumu, un katra akta īsu izklāstu, norādot, ko regulē un kā ietekmē konkrēto jomu. 

 Apkopojums par nepieciešamās informācijas par gliemju audzēšanas kā vienu no jūras 

izmantošanas veidiem iekļaušanu plānošanas dokumentos, kas nosaka plānoto jūras 

izmantošanu (jūras telpiskais plānojums), norādot: 

o Normatīvajos aktos noteikto institucionālo atbildību; 

o Darbību kopumu, kas jāveic, lai gliemju audzēšanu iekļautu jūras telpiskajā 

plānojumā kā vienu no jūras izmantošanas veidiem gan piekrastes teritoriālajos, 

gan ekonomiskās zonas ūdeņos.  

 Nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi, lai izveidotu gliemju audzētavu Baltijas jūrā vai 

Rīgas līcī: (1) kā ekonomiski aktīvu saimnieciskās darbības fermu; (2) kā izmēģinājuma 

fermu. Informācijai jāietver: 

o Tiesību un normatīvie akti, kas ir jāņem vērā, uzsākot gliemju audzēšanu Baltijas 

jūrā vai Rīgas līcī (gan piekrastes teritoriālajos ūdeņos, gan ekonomiskās zonas 

ūdeņos) un papildus norādot, kuros tiesību un normatīvos aktos ir nepieciešamas 

izmaiņas vai ierosinājumi, lai varētu uzsākt gliemju audzēšanu; 

o Laika grafiks iepriekšminēto atļauju un saskaņojumu iegūšanai (dienās, mēnešos); 

o Maksājumi un nodevas, ar kuriem jārēķinās atļauju un saskaņojumu iegūšanā;  

o Institūcijas, kuras izsniedz atļaujas un saskaņojumus; 

o Papildus informācija, kas ir jāņem vērā, lai iegūtu atļaujas vai saskaņojumus. 



 Nepieciešamās papildus atļaujas un saskaņojumi tehnoloģiskām iekārtām (bojas, tīkli, 

striķi, enkuri, celtspējas iekārtas u.c.) gliemju audzētavas saimnieciskās darbības izveidei 

un nodrošināšanai Baltijas jūrā vai Rīgas līcī. 

o Tiesību un normatīvie akti, kas nosaka nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus 

attiecībā uz tehnoloģisko iekārtu (bojas, tīkli, striķi, enkuri, celtspējas iekārtas u.c.) 

uzstādīšanu Baltijas jūrā vai Rīgas līcī; 

o Institūcijas, kuras izsniedz atļaujas un saskaņojumus; 

o Laika grafiks iepriekšminēto atļauju un saskaņojumu iegūšanai (dienās, mēnešos); 

o Maksājumi un nodevas, ar kuriem jārēķinās atļauju un saskaņojumu iegūšanā;  

o Papildus informācija, kas ir jāņem vērā, lai iegūtu atļauju vai saskaņojumu; 

o Vai ir nepieciešamas apmācības (tiesības vai atļauja) potenciālajam saimnieciskās 

darbības veicējam. 

 Prasības, nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi gliemju transportēšanai, tajā skaitā 

izmantotajiem kuģiem, no to audzēšanas vietas Baltijas jūrā vai Rīgas līcī: 

o Tiesību un normatīvie akti, kas nosaka prasības, nepieciešamās atļaujas un 

saskaņojumus gliemju transportēšanai, tajā skaitā izmantotajiem kuģiem, no to 

audzēšanas vietas Baltijas jūrā vai Rīgas līcī; 

o Institūcijas, kuras izsniedz atļaujas un saskaņojumus; 

o Laika grafiks iepriekšminēto atļauju un saskaņojumu iegūšanai (dienās, mēnešos); 

o Maksājumi un nodevas, ar kuriem jārēķinās atļauju un saskaņojumu iegūšanā; 

o Papildus informācija, kas ir jāņem vērā, lai iegūtu atļauju vai saskaņojumu. 

 Prasības, ja gliemju audzētavai ir nepieciešams saņemt ietekmes uz vidi novērtējumu: 

o Tiesību un normatīvie akti, kas nosaka nepieciešamību saņemt ietekmes uz vidi 

novērtējumu gliemju audzētavas izveidei un darbībai Baltijas jūrā vai Rīgas līcī; 

o Tiesību un normatīvie akti, kas nosaka nepieciešamību saņemt ietekmes uz vidi 

novērtējumu izaudzēto gliemju tirdzniecībai; 

o Tiesību un normatīvie akti, kas nosaka nepieciešamību saņemt ietekmes uz vidi 

novērtējumu gliemju audzēšanai akvakultūrā mākslīgi veidotās ūdenstilpnēs. 

o Maksājumi un nodevas, ar kuriem jārēķinās atļauju un saskaņojumu iegūšanā 

attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējuma procesu. 

 Prasības, nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi proteīna ražošanai no gliemjiem un 

produkcijas realizācijai: 

o Tiesību un normatīvie akti, kas nosaka prasības, nepieciešamās atļaujas un 

saskaņojumus proteīna ražošanai no gliemjiem un produkcijas realizācijai; 

o Atbildīgās institūcijas, kas regulē un uzrauga šo nozari; 

o Laika grafiks iepriekšminēto atļauju un saskaņojumu iegūšanai (dienās, mēnešos); 

o  Maksājumi un nodevas, ar kuriem jārēķinās atļauju un saskaņojumu iegūšanā; 

o Papildus informācija, kas ir jāņem vērā, lai iegūtu atļauju vai saskaņojumu. 

 

1.2. Shēmas (zīmējuma) izstrāde, kas attēlotu iesaistītās institūcijas, likumus un normatīvos 

aktus gliemju fermas izveidei un saimnieciskai darbībai. 

 

1.3. Priekšlikumi un ieteikumi: 

 Attiecībā uz regulējumu akvakultūras attīstībai Baltijas jūrā vai Rīgas jūras līcī Latvijā; 



 Par tiesisko regulējumu, t.sk. regulās noteikto, gliemju audzēšanai kā ekstensīvai 

akvakultūrai. 

 

1.4. Ieteikumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. 

 

1.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma dalība sapulcēs / sanāksmēs, maksimālais apjoms līdz 4 

stundām.  

 

2. Nosacījumi darba izpildei 

 

2.1. Juridiskie pakalpojumi ir jāsniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Kopējā pakalpojuma 

līguma cena – līdz 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti EUR), ietverot visus 

nodokļus, t.sk. PVN. 

2.2. Termiņš juridisko pakalpojuma izpildei – 20 (divdesmit) darba dienas pēc līguma 

noslēgšanas. 

 

3. Sasniedzamais rezultāts 

 

3.1. Pretendentam jāsniedz rakstisks atzinums par katru tehniskās specifikācijas 1.1.-1.4. 

minēto punktu; 

3.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma pretendentam ir jāsniedz detalizēts sava sniegtā atzinuma 

pamatojums.  

 

4. Prasības pretendentiem 

 

Fiziskai vai pašnodarbinātai personai minimālās kvalifikācijas prasības: 

4.1. Maģistra grāds tiesību zinātnēs;  

4.2. Augstākā izglītība vai vismaz 3 gadu darba pieredze saistīta ar akvakultūru vai 

zivsaimniecību vai jūrlietām; 

4.3. Darba pieredze jurisprudencē; 

4.4. Kā priekšrocība tiks uzskatīta darba pieredze starptautiskos projektos. 

Juridiskajai personai pakalpojuma izpildē ir jānodrošina eksperts ar kvalifikācijas prasībām, kas 

norādītas punktos 4.1.-4.4. 

 

5. Iesniedzamie dokumenti 

 

5.1. Dzīves apraksts (Curriculum Vitae);  

5.2. Šīs tehniskās specifikācijas 4.1. un 4.2. punktā minētās izglītības apliecinošie 

dokumenti; 

5.3. Vismaz viena rekomendācija no darbavietas vai juridisko pakalpojumu saņēmēja;  

5.4. Finanšu piedāvājums brīvā formā, norādot, kādi nodokļi ir iekļauti cenā; 

5.5. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija (ja pretendents ir juridiska persona); 

5.6. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (ja pretendents ir PVN maksātājs); 

5.7. Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (ja pretendents ir fiziska persona un 

reģistrējies kā nodokļu maksātājs). 


