
 

Tirgus izpēte 

“PADOMJU SLEPENĀ BUNKURA 

GIDU TĒRPU IEGĀDE” 

Interreg Estonia - Latvia projekts „Latvian - Estonian Common Military 

Heritage Tourism Product” Nr. Est-Lat156  

1. Pasūtītājs: 

SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, reģ. Nr. 40003273506 

Adrese: „Skaļupes”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4110 

Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X 

Konts: LV75 UNLA 0004 0004 0431 2 

2. Pasūtītāja kontaktpersona: reklāmas un mārketinga speciāliste Inese Žaimunde 

tālrunis: 64161948, 26346099; e-pasts: ligatne.rehcentrs@gmail.com. 

3. Iepirkuma priekšmets: “Padomju armijas stila formas tērpu komplektu 

iegāde padomju slepenā objekta Pansionāts vajadzībām” 8-10 komplekti 

4. Tehniskā specifikācija: 

Īpaši slepenajā objektā “Pansionāts” ekskursijas norisinās tikai un vienīgi gidu 

pavadībā. Tā kā Bunkura telpas un aprīkojums ir saglabāts autentisks, lai ekskursiju 

laikā radītu apmeklētājiem plašāku ieskatu un spilgtākas emocijas, ir nepieciešams 

iegādāties/uzšūt atbilstošus padomju laika tērpus gidiem. Projekta ietvaros ir paredzēts 

iegādāties/uzšūt 8-10 padomju armijas stila – civilās aizsardzības formas tērpu 

komplektus, kas sastāv no biksēm / svārkiem, blūzes / krekla, žaketēm, kaklasaitēm un 

cepurēm. Tērpiem jābūt atbilstošiem gan laikmetam (70 - tie un 80 – tie gadi), gan 

vietai.  Nepieciešams - vismaz viens līdz divi vīriešu tērpa komplekti, 7 sieviešu tērpu 

komplekti. Jāņem vērā tas, ka bunkurā ir vēss, un tajā strādā vairāki gidi, kas laika gaitā 

var mainīties. Tērpiem jābūt pielāgojamiem, piemēram, M – L, L – XL izmēri utt., kā 

piemērs: blūze ar īsām vai atlokāmām piedurknēm + žakete vai blūze ar garām 

piedurknēm.... Kāds no tērpiem varētu būt ar medicīnas personālu saistīts 

5. Iepirkuma finansējums: līdz 2000,00 EUR ar PVN. 

Aktivitāte tiek īstenota projekta  “Interreg Estonia - Latvia projekts „Latvian - 

Estonian Common Military Heritage Tourism Product” Nr. Est-Lat156” ietvaros. 

mailto:ligatne.rehcentrs@gmail.com


6. Piedāvājuma iesniegšana:  

Predenti iesniedz piedāvājumu, kas atbilst tehniskajām prasībām, norādot piedāvātās 

preces nosaukumu, aprakstu (vai skici) un cenu ar PVN un bez PVN. Piedāvājuma 

cenā jāiekļauj materiālu, darbaspēka, transporta izmaksas, tehnisko palīglīdzekļu 

izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, visas valsts nodevas, nodokļi u.c. obligātie 

maksājumi, kas Pasūtītājam būtu jāmaksā saskaņā ar līgumu. 

Savu piedāvājumu ar saviem iedeju uzmetumiem lūdzam iesūtīt uz e-pastu: 

ligatne.rehcentrs@gmail.com līdz 2021. gada 26.martam plkst. 17.00. 

7. Darbu izpildes termiņš: 2 - 3 mēneši pēc līguma noslēgšanas 

8. Padomju Slepenā bunkura vēsture. 

1968. gada aprīlī Latvijas PSR Ministru padome iesniedza priekšlikumu 

Komunistiskās partijas Centrālās komitejas birojam par objekta “4. pārvaldes 

pansionāts” celtniecību. Slepenības zīmogu tam noņēma tikai 2003. gadā! 

Kā rakstīts pilnīgi slepenajā Latvijas KP CK biroja 1968. gada 23. aprīļa 

lēmumā: “Objekta uzdevums – nodrošināt minimāli nepieciešamos apstākļus 

republikas vadošo orgānu aparāta, ap 250 cilvēkiem, ilgstošam darbam, ja šie cilvēki 

pārvietoti no Rīgas pilsētas pēc draudoša stāvokļa izsludināšanas.” 

Līgatnē, meža ielokā, “Skaļupēs” pie kolhoza “Sarkanais Karogs” robežas, bija 

visdrošākā vieta visā Latvijas PSR, un 70-to gadu pašā sākumā, tika uzsākta īpaši 

slepenā objekta “Pansionāts” būvniecība.  

Tas ir iekārtots deviņus metrus zem zemes vairāk nekā 2000 kvadrātmetru 

platībā. Tā bija spēcīgākā autonomā saimnieciskā struktūra ar visu nepieciešamo un 

vismodernāko tā laika aprīkojumu, kā arī viena no stratēģiski svarīgākajām vietām 

padomju laika Latvijā kodolkara situācijas gadījumā. Padomju Komunistiskās partijas 

pirmo sekretāru biedru A.Vosa un B. Pugo slepenā slēptuve. Līdz mūsdienām saglabāts 

viss autentiskais pazemes aprīkojums! 

Šobrīd šo objektu dēvē par “Padomju Slepeno bunkuru”, kas ir neatņemama 

rehabilitācijas centra “Līgatne” sastāvdaļa, jo 80-to gadu pašā sākumā, lai slēptu 

bunkura eksistenci, tam virsū tika uzbūvēts 4. pārvaldes Pansionāts, ko dēvēja par 

valdības atpūtas namu.  

Kaut arī vēl ilgi pēc Padomju Savienības sabrukuma un “aukstā kara” beigām 

pazemes civilās aizsardzības būves saglabāja savu statusu, tomēr 2009. gadā Latvijas 

Republikas Saeima šo statusu noņēma, atļaujot to īpašniekiem aizsargbūves izmantot 

pēc saviem ieskatiem, vairs no valsts iestāžu puses neveicot kontroli par aizsargbūvju 

uzturēšanu un izmantošanu. Tā nu šīs būves vairs netiek izmantotas sākotnējam 
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mērķim, bet tās bija un būs svarīga vēstures daļa, kas mūsdienās tiek izmantots kā 

tūrisma objekts. 

Ko tur var redzēt? 

• Plānus un situācijas atspoguļojumus, kas notiek, ja kara gadījumā tiek pārrauti visu 

hidroelektrostaciju dambji, kādas teritorijas applūstu ar ūdeni, kā tas ietekmētu pārējās 

lielākās pilsētas; 

• Autonomu elektrostaciju ar dīzeļģeneratoriem un degvielas noliktavu; 

• Kondicionēšanas iekārtas gaisa attīrīšanai ar skābekļa rezervēm; 

• Ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtas, kas darbojas pēc zemūdenes principa; 

• Telekomunikāciju bloku, kas nodrošina tiešos sakarus ar Maskavu – Kremli un 

autonomus sakarus ar visiem svarīgākajiem dienestiem valstī; 

• Marksa, Ļeņina, Brežņeva un citu padomju laika politiķu sarakstītas grāmatas; 

• Unikālu karti ar vēsturiskiem kolhozu nosaukumiem; 

• PSKP XXII Kongresa materiālus; 

• Ēdnīcu ar tipisku padomju laiku ēdienkarti; 

• Dažādu padomju laika atribūtiku, sadzīves lietas. 

 

Gaidīsim Jūsu  ideju uzmetumus, izvēlēsimies mums visatbilstošāko! 

 


