
 

Skaidrojums 

 

Par iepirkuma „Klaušinieku mājas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzības veikšana”, ID Nr.2014/1, nolikuma 8.4.punktu 

 
Iepirkums „Klaušinieku mājas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”, 

ID Nr.2014/1, tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.
2 
panta noteiktajā kārtībā.  

 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta (turpmāk – Pasūtītājs) iepirkumu 

komisija saņēma ieinteresētās personas vēstuli par grozījumu veikšanu iepirkuma nolikuma 8.4. p., 

norādot: 

1) „Tā kā Klaušinieku māja nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, bet ēka 

ietilpst Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta (valsts aizsardzības 

Nr.2606; veids: Arhitektūra, Vērtības pakāpe: valsts nozīmes; Datējums 13.-19.gs.) sastāvā; lūdzam 

rast iespēju mainīt iepirkuma 8.4. punktu kā pieredzi prasīt „divi no projektiem ir izstrādāti un 

realizēti ēkām, kas atrodas Valsts nozīmes kultūras pieminekļu teritorijā”. 

2) Prasība „pieredze projektu izstrādē un to realizācijas autoruzraudzībā” esam konstatējuši, ka šāda 

Pasūtītāja izvirzītā prasība attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nav samērīga, kā arī nepamatota. .... jo 

projekta autors nav tieši saistīts ar apstākļiem, kas ietekmē to, ka viņa projektētais objekts tiek 

uzbūvēts un nodots ekspluatācijā, cik operatīvi tas notiek un tml., tas ir, projektēšanas pieredze ir 

vērtējam pati par sevi neatkarīgi no tā, vai projektējamais objekts ir uzbūvēts un nodots 

ekspluatācijā”. 

 

Iepirkumu komisija piekrīt papildināt nolikuma 8.4. p. ar vārdiem „vai arī atrodas Valsts nozīmes 

kultūras pieminekļa teritorijā”, bet nepiekrīt atcelt 8.4. p. minēto prasību par pieredzi rekonstrukcijas 

projektu izstrādē un to realizācijas autoruzraudzībā. Iepirkuma nolikuma 3.1. p. norādīts, ka 

iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Īpaši aizsargājamā 

kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta Klaušinieku mājas rekonstrukcijai saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju. Tas nozīmē, ka pretendenta speciālistiem jābūt profesionāli un tehniski kvalificētiem, 

lai veiktu iepirkuma priekšmetā paredzēto pakalpojumu. Katra ēka, arī rekonstruējamā Klaušinieku 

māja, Īpaši aizsargājamā kultūras piemineklī – Turaidas muzejrezervātā, neatkarīgi no tās vecuma un 

saglabāšanas pakāpes ir neatņemama kultūras mantojuma sastāvdaļa. Klaušinieku mājas pamatu, 

māla kleķa sienas fragmentu restaurācija, ēkas apjoma rekonstrukcija, salmu jumta rekonstrukcija, 

stingri ievērojot vēsturisko ēkas izskatu, būs atkarīga ne tikai no detalizēti izstrādātā tehniskā 

projekta, bet arī restaurācijas un rekonstrukcijas procesa, no regulāras autoruzraudzības kvalitātes. 

 

Pasūtītājs, ietverot attiecīgās prasības par pieredzi, atbilstoši pakalpojuma raksturam un svarīguma 

pakāpei, nolikuma 8.4.p, ir ieinteresēts gūt pārliecību, ka iespējamā līgumslēdzēja rīcībā ir 

profesionāli un zinoši speciālisti kultūras pieminekļu, t.sk. Valsts nozīmes kultūras pieminekļu ēku 

rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādē un to realizācijas autoruzraudzībā. Informāciju pieredzes 

apliecināšanai iespējamais līgumslēdzējs aizpilda un iesniedz kopā ar piedāvājumu nolikuma 

2.pielikuma formu. Pieredzi apliecinošo objektu nodošanai ekspluatācijā ir  informatīvs raksturs, kas 

var apliecināt izstrādātā projekta realizācijas kvalitāti, sadarbību un uz rezultātu vērstu komunikāciju 

ar restauratoriem/būvuzņēmējiem/pasūtītāju autoruzraudzības veikšanā. 

 

Iepirkuma nolikumā 8.4. p. turpmāk lasīt šādā redakcijā: 

 

8.4. Pretendentam pēdējo trīs gadu (2011., 2012., 2013.) laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs) pēc 

projektēšanas apjoma līdzīgu (par līdzīgu tiks uzskatīts projekts, kura projektēšanas izmaksas nav 

mazākas par Pretendenta piedāvāto līgumcenu bez PVN) rekonstrukcijas projektu izstrādē un to 

realizācijas autoruzraudzībā (pilnībā Pretendenta paša vai kā galvenā projektētāja izstrādāti un 

attiecīgā būvvaldē akceptēti tehniskie projekti) un vismaz divi no projektiem ir izstrādāti un realizēti 

ēkām, kas ir Valsts nozīmes kultūras pieminekļi vai arī, kas atrodas Valsts nozīmes kultūras 

pieminekļa teritorijā. Par līgumu izpildi, kuru ietvaros Pretendents ir veicis tehnisko projektu izstrādi 

un rekonstrukcijas realizācijas autoruzraudzību, un kurus, savas pieredzes apliecināšanai, ir norādījis 

piedāvājumā, ir jāiesniedz projektu pasūtītāju pozitīvas atsauksmes un pieredzi apliecinošo projektu 

akcepta lapu kopijas, kur redzams projekta akcepta zīmogs, būvprojekta vadītāja apliecinājums un 

rakstlaukums.  

 


