
IZRAKSTS 

 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta 

 

METU KONKURSA 

“Ekspozīcijas „Garīgā atmoda un pilsoniskā apziņa 19. gadsimtā, tās nozīme Latvijas 

valsts izveidē 20. gadsimta sākumā” mākslinieciskais risinājuma (dizaina) mets” 

ID Nr.TMR2016/5 

Žūrijas komisijas ziņojums 

Siguldā         2016. gada 10. augustā 

Paziņojums par Metu konkursu “Ekspozīcijas „Garīgā atmoda un pilsoniskā apziņa 19. gadsimtā, tās 

nozīme Latvijas valsts izveidē 20. gadsimta sākumā” mākslinieciskais risinājuma (dizaina) mets”, ID 

Nr.TMR2016/5, IUB Publiskajā vadības sistēmā publicēts: 03.06.2016. 

 

Pasūtītājs: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, reģistrācijas numurs 

90000012776, adrese: Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. 

 

Iepirkumu organizē ar 2013. gada 25. novembra rīkojumu Nr.27 izveidotā pastāvīgā iepirkumu komisija un 

ar 2016. gada 30. jūnija rīkojumu Nr. 1-2.1/12 “Par žūrijas komisiju un atbildīgo sekretāri” izveidotā metu 

konkursa žūrijas komisija (turpmāk tekstā - Komisija). 

 
Komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētāja - Anna Jurkāne, direktore; 

Komisijas locekļi: Dainis Linmeijers, direktores vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras 

jautājumos, Vija Stikāne, direktores vietniece zinātniskajā darbā, Edgars Ceske, pētniecības un 

ekspozīciju nodaļas galvenais speciālists, Ināra Caunīte, arhitekte, Ģirts Boronovskis, mākslinieks, Jānis 

Garjāns, Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas vadītājs. 

 

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre Ilze Kisila, direktores palīdze. 

Žūrijas darbā kā eksperti tika pieaicināti Dr.hist. Uģis Niedre un Mg.art. Ina Līne. 

… 

Metu konkursā līdz 2016. gada 22. jūlija plkst. 12.00 tika iesniegti trīs Dalībnieku metu piedāvājumi šifrēti 

ar devīzēm: 

Nr. 

p.k. 

Piedāvājuma devīzes nosaukums Piedāvājuma iesniegšanas datums, 

laiks 

1. ”Pavasaris” 22.07.2016., plkst. 9.25 

2. “Pats sev kungs” 22.07.2016., plkst. 9.55 

3. “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm” 22.07.2016., plkst.10.47 

… 
Komisija 2016. gada 3. augustā slēgtā sēdē iesniegtos piedāvājumus vērtēja pēc šādiem kritērijiem: 

 

Nr. 

p.k. 

Vērtēšanas kritērijs Vērtēšanas kritērija 

maksimālā skaitliskā vērtība 

1. Ekspozīcijas idejas koncepcija 

Mākslinieciskās koncepcijas oriģinalitāte, emocionālais un 

idejiskais vēstījums, tā atbilstība vēsturiskajai tēmai un 

ekspozīcijas saturam  

0-30 

2. Ekspozīcijas dizaina risinājums  

ekspozīcijas dizaina risinājuma (vizuālais materiāls) atbilstība 

ekspozīcijas idejas koncepcijai un saturam, ekspozīcijas 

0-50 



iekārtojuma telpiskais risinājums, ekspozīcijas satura 

atainojuma atraktivitāte, ekspozīcijas informācijas 

pasniegšanas risinājums un izvietojums 

3. Māksliniecisko un tehnoloģisko iespēju izmantošana 

ekspozīcijas satura atklāšanā 

0-20 

 Kopā 100 

… 

Pēc ekspertu atzinumu noklausīšanās un viedokļu apmaiņas par metu idejas koncepciju un dizaina 

mākslinieciskajiem risinājumiem katrs žūrijas komisijas loceklis atbilstoši konkursa nolikumā ietvertajiem 

vērtēšanas kritērijiem aizpildīja individuālās vērtēšanas tabulas, piešķirot lielāko punktu skaitu labākajam 

piedāvājumam. 

… 

Pamatojoties uz iegūto vērtējumu, žūrijas komisija ierosināja 1. vietu un godalgu 1000,00 euro apmērā 

nepiešķirt nevienam no dalībniekiem, bet 2.vietai piešķirt godalgu 700,00 euro, kā arī piešķirt divas 3.vietas 

ar godalgu 650,00 euro katram 3. vietas ieguvējam.  

… 
Komisijas ieteikumi par metu turpmāko izmantošanu: 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta trešajā daļā noteiktajam, kā arī saskaņā ar Konkursa 

nolikuma 8.7. punktu pēc konkursa dalībnieka atbilstības pārbaudes kvalifikācijas prasībām, aicināt 

piedalīties sarunu procedūrā par ekspozīcijas mākslinieciskā risinājuma tehniskā projekta izstrādāšanu un 

autoruzraudzību otrās vietas ieguvēju – dalībnieku ar devīzi “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”. Dalībniekam 

uzdot iepazīties ar žūrijas komisijas norādēm par metu un vienoties par meta uzlabojumiem sarunu 

procedūras gaitā. 

 

… 
Komisija 2016. gada 9. augustā plkst.11.00 atklātā sanāksmē nosauca godalgotās vietas un atvēra 

aploksnes ar uzrakstu “Devīzes atšifrējums” (protokols Nr.1-7.11/3/15.): 

1) 2. vieta …, piedāvājums ar devīzi “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”, dalībnieks ir SIA “MEZTERS”, 

reģ. Nr. 50103619681, adrese: Pārslas iela 7, Rīga, LV-1002. 

2) 3. vieta …., piedāvājums ar devīzi “Pavasaris”, dalībnieks ir SIA “H2E”, reģ. Nr. 40003906268, 

adrese: Vīlandes iela 1-13, Rīga, LV-1010, un piedāvājums ar devīzi “Pats sev kungs”, dalībnieks 

ir SIA “RIDemo”, reģ. Nr. 40003390155, adrese: Zemitānu iela 6, Rīga, LV-1012. 

… 

Ņemot vērā godalgoto vietu sadalījumu un kvalifikāciju atbilstību nolikuma prasībām, komisija nolēma: 

1. Uzaicināt uz sarunu procedūru izvirzīto 2. vietas ieguvēju SIA “MEZTERS”, devīze “Caur 

ērkšķiem uz zvaigznēm”. 

2. Uzdot komisijas atbildīgajai sekretārei I.Kisilai: 

2.1. sagatavot metu konkursa ziņojumu un iesniegt iepirkumu komisijai; 

2.2. trīs darba dienu laikā pēc komisijas gala lēmuma pieņemšanas vienlaikus informēt visus metu 

konkursa Dalībniekus par pieņemto lēmumu attiecībā uz metu konkursa rezultātiem;  

2.3. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc metu konkursa dalībnieku informēšanas iesniegt IUB 

publicēšanai paziņojumu par metu konkursa rezultātiem. 

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.08.2016. 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta  

Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja  

Inta Mikanovska-Mikalovska  

12.08.2015. 


