
 

Tirgus izpēte 

“AUDIOGIDU IEGĀDE 

 PADOMJU SLEPENĀ BUNKURA VAJADZĪBĀM” 

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: biroja vadītājs Kaspars Pundurs, e-pasts: 

ligatne.rehcentrs@gmail.com. 

3. Iepirkuma priekšmets: “Audiogida sistēmas iegāde un materiāla izstrāde 

Padomju slepenā objekta “Pansionāts” vajadzībām. 

4. Tehniskā specifikācija: 

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

pavadošā personāla uzraudzībā. 

Iekārtas plānots izvietot septiņpadsmit Padomju slepenā bunkura telpās. Katrs 

komplekts ietver vienu barošanas bloku, vienu stereo skandu komplektu, vienu datoru 

ar micro SD atmiņas karti un vienu monitoru. Ierīcē, ko vada ar pulti, ir iespējams 

izvēlēties valodu - ievadot attiecīgo numuru uz pults tiks atskaņots teksts izvēlētajā 

valodā un parādīts teksta fails uz monitora. Iepirkumā iekļauts 1 rezerves komplekts. 

Bunkura telpās ir zema gaisa temperatūra un paaugstināts mitrums, līdz ar to ir 

jānodrošina iekārtas aukstuma un mitrumizturība. Bunkura motortelpā iekārtai 

jāvar ilgstoši  darboties -5 līdz +8 grādu robežās. 
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AUDIOSISTĒMA  

Parametrs Skaits 

5V 3A barošanas bloks - ar C tipa konektoru 18 gb 

Datori ar vismaz 2gb operatīvo atmiņu un četrkodolu procesoru. Micro SD 

karšu atbalsts. USB iekārtu atbalsts. Hdmi ekrāna atbalsts. 

18 gb 

Tīkla disku masīvs (NAS) iekārta ar ZFS atbalstu.  1 gb 

Monitori (19 - 24 collu). 16 gb 

Tālvadības pultis. 40 gb 

Skandu komplekti. 18 gb 

Micro SD kartes (32 gb.) 20 gb 

Rezerves iekārta 

Iekārtas operētājsistēmai jābūt ierakstītai micro SD kartē. SD kartēm jābūt 

brīvi maināmām starp iekārtām.  Tas attiecas arī uz ierakstiem un tekstiem. 

1 gb 

Kurlmēmu un mazdzirdīgu cilvēku atbalsts - klausoties ir jābūt redzamam 

ieraksta tekstam. 

 

Iekārtai jāvar pievienot ne mazāk kā10 valodas un tekstus šajās valodās.   

Sistēmai jāatbalsta mp3 faili.  

Audio un teksta failiem jābūt viegli pievienojamiem.  

Pasūtītājam ir iespēja pašam pievienot audio failus un tekstus. 

 

Iekārtu garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi.  

 

AUDIOGIDA SISTĒMAS MATERIĀLA IZSTRĀDE  

Parametrs Skaits 

Teksta tulkošana no latviešu valodas uz igauņu, angļu, vācu un krievu valodu 

(sākotnējo tekstu nodrošina pasūtītājs) 

15-20 lpp 

Profesionāla teksta ieskaņošana 5 valodās (latviešu, igauņu, angļu, vācu un 

krievu).  Tekstam ir jābūt profesionāli ieskaņotam. 

 

17 teksta failu izveidošana 5 valodās  

Ieskaņoto audiofailu un teksta failu ievietošana audiogidu ierīcēs, testēšana   

Teksta integrēšana sistēmā un to attēlošanas uz ekrāna nodrošināša 5 

valodās.  

 

 

  



Projekta nodošana:  

1. Audiogida ierīces, uzlādes ierīces ar garantiju apliecinošiem dokumentiem.  

2. Audiofaili un teksta faili katrā valodā. 

3. Nododot projektu, izstrādātājam jāapmāca klients šīs iekārtas lietošanā, 

audiofailu un teksta faili nomaiņai un pievienošanai. 

4. Ierīču lietošanas instrukcija latviešu valodā. 

 

5. Plānotais finansējums:  

5.1. Audio gidu sistēma – līdz 6033,00 EUR bez PVN 

5.2. Audio sistēmas materiāla izstrāde – līdz 991,00 EUR bez PVN 

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

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

6. Piedāvājuma iesniegšana:  

Pretendenti iesniedz piedāvājumu, kas atbilst tehniskajām prasībām, norādot piedāvātās 

preces precīzu nosaukumu, aprakstu 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 lūdzam iesūtīt uz e-pastu: ligatne.rehcentrs@gmail.com līdz 

2021. gada 26.martam plkst. 11.00. 

7. Darbu izpildes termiņš: 3 mēneši 

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 

mailto:ligatne.rehcentrs@gmail.com


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 

mērķim, bet tās bija un būs svarīga vēstures daļa, kas mūsdienās tike 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. 


