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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  
        LNP2016/4, iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8² panta kārtībā. 

1.2. Pasūtītājs un kontaktpersona 
Pasūtītāja nosaukums: Lubānas novada pašvaldība 
Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 
Reģistrācijas numurs: 90000054159 
Kontaktpersona Egils Rēvelis, tālruņa numurs 26482016, 64894941, 
egils.revelis@lubana.lv. 

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība  
1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 25. maijam plkst. 15.00 

Tilta ielā 11, Lubānā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 
nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, 
kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai tiks neatvērts nosūtīts pa pastu 
iesniedzējam.  

1.3.2. Pasūtītājs neorganizē atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. 

1.4. Iespējas iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un saņemt to. 
1.4.1.  Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības mājas lapā internetā adresē 

www.lubana.lv, kā arī Lubānas novada pašvaldībā (adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas 
novads, LV-4830) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un 13.30 līdz 17:30, sākot ar 
dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts IUB mājas lapā internetā. 

1.5. Piedāvājuma noformēšana 
1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 
 pasūtītāja nosaukums un adrese; 
 pretendenta nosaukums un adrese; 
 atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”Oskara Kalpaka kapa pieminekļa restaurācija”, 

LNP2016/4”. 
 Neatvērt līdz 2016. gada 25. maijam plkst. 15.00. 
1.5.2. Piedāvājums sastāv no trīs daļām: 

 pretendenta atlases dokumenti (viens oriģināls), ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā; 
 tehniskais piedāvājums (viens oriģināls un viena kopija); 
 finanšu piedāvājums (viens oriģināls un viena kopija).  

Pretendentam, ar kuru tiks slēgts līgums, būs jāiesniedz papildus viena finanšu 
piedāvājuma kopija. 

1.5.3. Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, 
„Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.5.1. punktā minētajā 
aploksnē. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus 
nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam 
satura radītājam. 

1.5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

1.5.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu  

http://www.lubana.lv/


1.5.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 

1.5.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.3.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja 
īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts  
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Oskara Kalpaka kapa pieminekļa restaurācija saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (2. pielikums).  
CPV kods: 92522100-7 Vēsturisko objektu saglabāšanas pakalpojumi. 

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir nedalīts, piedāvājums jāsniedz par visu iepirkuma apjomu. 

2.1.3. Līguma izpildes laiks un vieta 
    Līguma izpildes laiks – 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. 
    Līguma izpildes vieta – „Visagala kapi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads. 

 

3. Darbu samaksas un norēķinu kārtība 

3.1 Izpildītājam samaksa par izpildīto darbu tiek nodrošināta 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc 
Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta 
(rēķina) saņemšanas no Izpildītāja. 

3.2. Avansa maksājums 20% apmērā.  

4. Prasības pretendentiem  
 
4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Nodokļu maksātāju reģistrā, Uzņēmumu reģistra 
Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs. 
4.2. Uz pretendentu un personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi. 
4.3. Darbu izpildei jāpiesaista šīs Instrukcijas prasībām atbilstošs speciālists – akmens būvju 
(būvmākslas mantojuma) restaurators (profesiju klasifikatora grupas kods 3435 14). Pretendenta 
piesaistītajam akmens būvju restauratoram ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados līdz piedāvājumu 
atvēršanas dienai ir pozitīva pieredze vismaz 3 objektu – valsts nozīmes aizsargājamo kultūras 
pieminekļu akmens restaurācijas veikšanā, t.sk., granīta virsmas mehāniska un bioloģiska tīrīšana, 
atsāļošana un stiprināšana, bojāto šuvju un pieveidojumu izņemšana, tā atjaunošana, iestrāde un 
tonēšana, akmens zudumu pieveidošana un protezēšana, virsmas aizsargapstrāde, kodolmūra 
nostiprināšana, konservācija-restaurācija un aizsargpārklāšana. 
4.4. Visi aprūpes-restaurācijas darbi obligāti jāizpilda pašam piesaistītajam restauratoram ar 
prasīto pieredzi. Minētā prasība neizslēdz iespēju darbu izpildei piesa istīt darbiniekus (citus 
restauratorus, restauratora palīgus u.c.), ja tie veiks darbu tiešā piesaistītā restauratora klātbūtnē, 
vadībā un uzraudzībā. 
4.5. Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti, kas apliecina tā kvalifikāciju iepriekšminētajām 
prasībām: 
1) piesaistītā akmens restauratora rakstveida piekrišana veikt nolikuma 2. pielikumā „Tehniskās 
specifikācijas” paredzētos restaurācijas darbus. Minētajā rakstveida piekrišanā jābūt ietvertai 
informācijai, kas apliecina piesaistītā restauratora pieredzi akmens restaurācijas veikšanā, t.sk., 



akmens virsmas mehāniska un bioloģiska tīrīšana, atsāļošana un stiprināšana, bojāto šuvju un 
pieveidojumu izņemšana, tā atjaunošana, iestrāde un tonēšana, virsmas aizsargapstrāde, kodolmūra 
nostiprināšana, kā arī konservācija-restaurācija.: 
- vismaz 3 objektu – valsts vai vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu 

uzskaitījums, kuros restaurators ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados līdz piedāvājumu 
atvēršanas dienai ir veicis augstākminētos akmens restaurācijas darbus (precizēt kādus, 
norādot objektu, darbu izpildes laiku, pasūtītāju un tā kontaktpersonu informācijas 
pārbaudei); 

- vismaz 2 objektu – valsts vai vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu 
uzskaitījums, kuros restaurators ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados līdz piedāvājumu 
atvēršanas dienai ir veicis augstākminētos akmens konservācija-restaurācijas darbus 
(precizēt kādus, norādot objektu, darbu izpildes laiku, pasūtītāju un tā kontaktpersonu 
informācijas pārbaudei). 

2) dokumenti, kas apliecina piesaistītā akmens restauratora atbilstību restauratora profesijas 
standartam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumiem Nr.461 
„Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. 
3) pretendentam, kurš nav reģistrēts komercreģistrā (piemēram, pašnodarbinātai personai, 
saimnieciskās darbības veicējam), jāiesniedz nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība (kopija). 
Piedāvājumus, kuri neatbilst 4. punktā norādītajām prasībām, komisija neizskatīs. 
 

5. Iesniedzamie dokumenti 
5.1. Par pretendenta reģistrācijas un kvalifikācijas prasību izpildi pasūtītājs pārliecināsies 

publiskajās datu bāzēs (komercreģistrs un būvkomersantu reģistrs). 

5.2. Vienlaikus ar līguma noslēgšanu pretendentam būs jāiesniedz būvspeciālista profesionālās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polise atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

5.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums 

5.3.1. Piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2. pielikums) 
noteiktajām prasībām, izmantojot nolikuma 1. pielikumā noteikto formu. 

5.3.2. Piedāvājumam papildus nolikuma 4.5. punktā minētajiem dokumentiem pievieno arī: 

1) darbu izmaksu aprēķinu/tāmes, kas sagatavots, izmantojot nolikuma 3. pielikumā „Oskara 
Kalpaka kapa pieminekļa Tehniskās apsekošanas atzinums” norādītos darbu apjomus; 

2) izvērstu restaurācijas metodiku, kas izstrādāta pamatojoties uz nolikuma 3. pielikumā „Oskara 
Kalpaka kapa pieminekļa Tehniskās apsekošanas atzinums” ietverto informāciju. 

5.3.3. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti 
darba uzdevumā minētie būvdarbi. Cenu norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa. 

6. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji 
 
6.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst 

Nolikuma prasībām. 
6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 



7. Iepirkuma līgums 
 

7.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem. 

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi  
8.1. Iepirkuma komisijas tiesības 
8.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai 

citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 
pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai 
kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti 
komisijai. 

8.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 
8.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 
8.1.4.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 
8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 
8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 
8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 
8.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 
8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem 

aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma 
izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

   
9. Pretendenta tiesības un pienākumi  

9.1. Pretendenta tiesības 
9.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 
9.1.2. Iesniegt sūdzību par iepirkuma nolikumu un tā norises likumību (līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai). 
9.1.3. Apsekot objektu, iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju. 
9.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 
9.2. Pretendenta pienākumi 
9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 
9.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 
9.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 
vērtēšanai. 

 

Pielikumā: 
 
1. pielikums - Pieteikuma veidlapa; 
2. pielikums - Tehniskā specifikācija; 
3. pielikums – Oskara Kalpaka kapa pieminekļa Tehniskās apsekošanas atzinums. 
 
 
 
 



1. pielikums 
 

iepirkuma „Oskara Kalpaka kapa pieminekļa restaurācija” 
(ID Nr. LNP2016/4) nolikumam 

 
Pretendenta pieteikums iepirkumam 

„ Oskara Kalpaka kapa pieminekļa restaurācija” 
identifikācijas Nr. LNP2016/4 

Esam iepazinušies ar iepirkuma „ Oskara Kalpaka kapa pieminekļa restaurācija” (identifikācijas Nr. 
LNP2016/4) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, 
ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju veikt:  

Oskara Kalpaka kapa pieminekļa restaurāciju Visagala kapos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā par 
kopējo summu: 

EUR bez PVN (summa 
cipariem un vārdiem) 

PVN     % 

(summa cipariem un vārdiem) 

EUR, ieskaitot PVN    % 

(summa cipariem un vārdiem) 

   

 

  

Pretendenta nosaukums  

Vienotais reģistrācijas numurs  

Juridiskā adrese  

Biroja adrese  

Kontaktpersona  

Tālruņa numurs  

Faksa numurs  

E-pasta adrese  

Bankas reknvizīti  

        Ar šo apliecinām, ka: 

1) Pretendents ir iepazinies ar nolikuma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem, tie ir 
saprotami, skaidri, Pretendents apņemas ievērot tajos iekļautās prasības; 
2) Cenā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi; 
3) Mēs apliecinām, ka piedāvājuma noteikumus negrozīsim visā noslēgtā līguma darbības laikā, 
un apzināmies, ka nekādas papildus izmaksas netiks atzītas; 
4) Mūsu piedāvātais veikto darbu un izmantoto materiālu garantijas termiņš būs divi gadi no 
darbu izpildes pabeigšanas (nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas) dienas; 
5) Pretendentam/tā piesaistītajiem speciālistiem ir nolikumā pieprasītā kvalifikācija un pieredze; 
6) Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts 
šajā iepirkumā; 



7) Mēs apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt 
iepirkuma nolikumā pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības; 
8) Visas sniegtās ziņas ir patiesas; 
9) Ņemot vērā mūsu profesionālo pieredzi, iesniegto tāmju vienību cenās ir ievērtēti visi darbi, 
kas vajadzīgi Tehniskajā specifikācijā un apjomos paredzēto darbu pilnīgai un kvalitatīvai 
izpildei. Apņemamies Tehniskajā specifikācijā un apjomos paredzētos darbus izpildīt pilnā 
apjomā neatkarīgi no iespējamām novirzēm, salīdzinot ar situāciju objektā. Apzināmies un 
piekrītam, ka nekāda papildus maksa par mūsu iesniegtajās tāmēs neuzskaitītiem Darbiem un 
materiāliem netiks atzīta. 
Mēs piekrītam visām iepirkuma nolikumā un tās pielikumos izvirzītajām prasībām. 
Mēs apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju un tajā ietvertajiem 
risinājumiem, darbu apjomu, pielietotajiem materiāliem un prasībām, kā arī restaurācijas 
objektu, un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 
Apliecinām, ka Tehniskajā specifikācijā paredzētie darbi ir realizējami, nepārkāpjot normatīvo 
aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un ka piedāvājumā ir iekļauti visi Objekta 
restaurācijai nepieciešamie izdevumi saskaņā ar nolikumam pievienotajiem darbu un materiālu 
apjomiem. 

 
Vārds, Uzvārds  ________________________ 
 
Ieņemamais amats  __________________ 
 
Paraksts   __________________ 
 
Datums   __________  ______



2. pielikums 
iepirkuma „Oskara Kalpaka kapa pieminekļa restaurācija” 

(ID Nr. LNP2016/4) nolikumam 
 
 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

Oskara Kalpaka kapa pieminekļa (Valsts nozīmes mākslas piemineklis (valsts aizsardzības 
Nr.4052), Visagala kapi, Indrānu pagasts, Lubānas novads) restaurācija veicama saskaņā ar 
Vidzemes Restauratoru biedrības 2015.g. sagatavoto Tehniskās apsekošanas atzinumu (nolikuma 
3. pielikums) un Pretendenta sagatavotu un Pasūtītāja akceptētu izvērstu restaurācijas metodiku, 
kas izstrādāta pamatojoties uz minēto Tehniskās apsekošanas atzinumu. 
Pretendenta izstrādātā restaurācijas metodika kopā ar Vidzemes Restauratoru biedrības 
sagatavoto Tehniskās apsekošanas atzinumu iesniedzama Valsts Kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijai, restaurācijas darbu atļaujas saņemšanai. 
Darbi veicami restaurācijas veikšanai piemērotos klimatiskajos apstākļos. Objektīvi nepiemēroti 
klimatiskie apstākļi ir pamats līguma termiņa pagarināšanai par tādu laika posmu, cik ilgi nav 
bijis iespējams veikt darbus objektā nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ. 
Pasūtītājs atkarībā no pieejamā finansējuma ir tiesīgs sadalīt veicamos darbus divās daļās, 
paredzot otrās darbu daļas izpildi nākamajā kalendārajā gadā pēc pirmās darbu daļas izpildes. 
Darbu dalījums etapos veicams, saskaņojot ar Izpildītāju, un tikai tādā veidā, kas nepasliktina 
Objekta tehnisko stāvokli (sakarā ar restaurācijas darbu tehnoloģisko pārtraukumu ziemā u.c. 
apstākļiem). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. pielikums 
iepirkuma „Oskara Kalpaka kapa pieminekļa restaurācija” 

(ID Nr. LNP2016/4) nolikumam 
 

Vidzemes Restauratoru biedrība 
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1. Vēsturiskā izziņa par Oskaru Kalpaku 

 
 

 
1.att. 

Oskars Kalpaks jeb Kolpaks[1] (Кoлпак, Оскар Петрович, 1882.-1919.) - virsnieks, 
apakšpulkvedis, pirmais landesvēra latviešu vienību komandieris. 

 

Oskars Kalpaks dzimis 1882. gada 6. janvārī (p.v.st.) Vidzemes guberņas Cēsu apriņķa 
Meirānu pagasta (tagad Madonas rajona Ošupes pagasta) "Liepsalās", rentnieka Pētera 
Kalpaka (1850.-1922.) ģimenē. Luterānis. 1892. gadā trīs gadu ziemas mēnešos gāja 
Visagala pagastskolā. Pēc tam trīs gadus mācījās Lubānas ministrijas skolā. Nākamajā gadā 
kā savvaļnieks iestājās armijā un 1903. gada 18. janvārī ieskaitīts Krievijas impērijas 
armijas 10. divīzijas, 40. Kolivanas pulka 10. rotā, kas bijusi dislocēta Irkutskā. Pabeidzis 
pulka mācību komandas kursu, 1904. gada 11. augustā neveiksmīgi mēģināja iestāties 
Kazaņas kājnieku junkuru skolā. 1905. gada septembrī nosūtīts mācīties Irkutskas kājnieku 
junkuru skolā. 1904. gada 30. oktobrī iecelts par jaunāko apakšvirsnieku (junkuru), bet 
1905. gada 14. maijā - par apakšvirsnieku. 1908. gada 19. februārī kļuva par 
portupejjunkuru, bet 15. maijā saņēmis podporučika pakāpi. Absolvējis skolu un pirmās 
kategorijas virsnieku kursus 1908. gada 18. jūnijā. 19. jūnijā ieskaitīts 183. Pultusas 
kājnieku rezervers pulkā (5.08. ieradies dienesta vietā Kostromā). No 24. oktobra līdz 3. 
novembrim pildījis 2. rotas komandiera pienākumus; no 1909. gada 16. maija līdz 27. 
maijam 3. rotas komandiera pienākumus. Pulka biedrs bija vēlākais ģenerālis K.Goppers. 
1909. gada 14. jūnijā paaugstināts par vecāko podporučiku. Politiskajai situācijai kļūstot 
saspringtai, pulks tika pārdislocēts uz Varšavu. 15. septembrī norīkots uz Varšavas 
paukošanas skolu (kuru absolvēja 1910. gada 5. maijā). 1910. gada vasarā 183. Pultuskas 
pulku pārdislocēja uz Kostromu. 1911. gada 15. decembrī paaugstināts par poručiku. 1914. 
gada 20. jūlijā iecelts par etapa rotas komandieri, no 28.07. jaunākais virsnieks ložmetēju 
komandā, ar kuru augustā nonāca krievu-austriešu frontē Galīcijā. 1914. gada 13. augustā 
ievainots (lode skāra 9. ribu), taču palika ierindā pēc pārsiešanas. 1915. gada 7. janvārī 
iecelts par 15. rotas komandieri. 1915. gada 17. septembrī paaugstināts par štabskapitanu 
un 27. septembrī iecelts par mācību komandas komandieri. 1916. gada 6. oktobrī 



 

paaugstināts par kapitanu, 31. oktobrī iecelts par praporščiku kursu priekšnieku. 21. 
novembrī pārcelts par 1. bataljona komandieri. 1917. gada 13. februārī iecelts par 46. 
kājnieku divīzijas trieciena grupas komandieri. No 22. februāra 3. rotas komandieris, no 18. 
jūnija 2. rotas komandieris. Iestājies sociālrevolucionāru partijā. 1917. gada 19. septembrī 
paaugstināts par apakšpulkvedi. 12. novembrī iecelts par 3. bataljona komandieri. Pēc 
Oktobra revolūcijas Krievijā, jaunās varas iecelts par pulka komandiera pienākumu 
izpildītāju. 10. decembrī kareivju deputātu padomes sapulcē ievēlēts par pulka komandieri. 
Pēc pulka demobilizācijas 1918. gada 8. aprīlī Kostromā nodeva pulka štāba lietas vietējai 
varai. 1918. gada vasaras otrajā pusē, slepus šķērsojot frontes līniju, atgriezās Vācijas 
armijas okupētajā Vidzemē, īsu brīdi uzturējies pie brāļa dzimtas mājās, rudenī devās uz 
Rīgu. Sākotnējie centieni iestāties jaunveidotajā landesvērā ieilga - tikai pēc pāris nedēļu 
ilgiem lūgumiem un sarunām Kalpaku pieņēma Apsardzības ministrijas dienestā kā 
apakšpalkavnieks. Norīkots organizēt spēkus Vidzemē (Rīgā atgriezās kopā ar Cēsu rotu). 
31. decembrī apakšpulkvedi Oskaru Kalpaku iecēla par landesvēra latviešu vienību 
komandieri, paaugstinot pakāpē par palkavnieku (pulkvedi). No trim nedezertējušām 
latviešu rotām (Cēsu, Virsnieku rezerves un Studentu), izveidoja t.s. latviešu atsevišķo 
bataljonu, kas kopā ar vācu frontes līniju janvārī pameta Rīgu un strauji atkāpās uz 
rietumiem. Latvijas zemessardzes atkāpšanās norisinājās arī nākošajās nedēļās, līdz fronte 
nostabilizējās Ventas upes krastos. Latviešu Atsevišķais bataljons bija iekļauts hauptmaņa 
Dormogena nodaļā (februāra beigās bataljonā skaitījās aptuveni 600 vīru, kas bruņoti ar 
modernām britu karabīnēm). 1919. gada 3. martā Latvijas zemessardze izvērsa plašu 
uzbrukumu, kur Atsevišķā bataljona uzdevums operācijas "Atkusnis" (Tauwetter) pirmajā 
posmā bija ieņemt apdzīvotas vietas gar Skrundas-Saldus ceļu, kur tam pretī stāvēja LSPR 
armijas 2. strēlnieku pulka 5. un 6. rota. Kalpaka bataljons un Dzelzsdivīzijas spēki, 
cenšoties pie Airītēm nogriezt atkāpšanās ceļu sarkanajiem strēlniekiem, 6. marta 
pēcpusdienā starp Engurnieku un Skudru mājām nonāca savstarpējā sadursmē. Pēc kaujas 
no gūtajiem ievainojumiem bataljona komandieris O.Kalpaks mira. 



 

 
2. Vispārīgas ziņas par pieminekli 

 

 
2.att. 

Pulkveža Oskara kalpaka kapa piemineklis Visagala kapos 20. gs. sākumā. 
 

Pulkveža Oskara Kalpaka kapa pieminekļa autors ir tēlnieks Kārlis Zāle. To1927.gada 
10.jūlijā atklāja Pulkveža Kalpaka pieminekļa komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Jānis 
Balodis, piedaloties Valsts prezidentam Gustavam Zemgalam, Ministru prezidentam 
Marģeram Skujeniekam, Saeimas priekšsēdētājam Paulam Kalniņam, kara ministram 
Rūdolfam Bangerskim un Kārlim Ulmanim.  
Izsmeļošu informāciju par pieminekļa tapšanas apstākļiem sniedz habilitētais vēstures 
doktors, vēsturnieks un arheologs Ēriks Mugurēvičs.  
“Sakarā ar Kalpaka un viņa karabiedru nāvi 8.martā parādījās sēru un līdzjūtību 
sludinājumi, pēc tam plaši bēru apraksti.  Pagaidu valdība izsludināja divu nedēļu sēras. 
Tas, ka pirms tam Kalpaks sabiedrībā ir bijis maz pazīstams, liecināja pirmā kļūdainā 
informācija par viņa biogrāfijas datiem (ap 40 gadu vecs, dzimis Lubānas pagasta Meirānu 
mājās). Kalpaku apglabāja 11.martā Liepājas Ziemeļu kapos. Izvadīšana un atvadu runas 
bijušas svinīgas, kas gan kontrastējis ar dažu vācu kareivju nedisciplinētu uzvešanos 
(smējušies, stāvējuši, sabāzuši rokas bikšu kabatās), tāpēc “Latvijas sargs” raksta nosodoši: 
“Cik cietsirdīgi un neglīti!” 1919.gada 18.septembrī O.Kalpaka mirstīgās atliekas cauri 
Liepsalām pārveda uz dzimto kapsētu Meirānu Visagalā. Tur viņam 1927.gadā atklāja 
K.Zāles darināto pieminekli. Te attēlotais granītā kaltais senlatviešu karavīrs lūkojas uz 
tuvējo senču pilskalnu, viņa skats sniedzas arī tālumā pāri Aiviekstei līdz mežu ieskautajām 
Liepsalām. Diemžēl pašlaik pēc meliorācijas Liepsalās nav palikusi neviena lauku māja, 
mežs un krūmāji atkal apdraud iekoptos laukus.  
Pēc Kalpaka traģiskās nāves pilsoniskā sabiedrība saviļņojās, tika sacerēti dzejoļi, laiku pa 
laikam tapa tēlaini dzejiski apraksti, kur bieži patiesība cieši savijās ar dažādiem 
izdomājumiem. Zināmām aprindām, īpaši vēlākajam ģenerālim Balodim kā sava 
priekšgājēja militārā posteņa mantiniekam bija izdevīgi, lai Kalpaku godinātu par Latvijas 
armijas pirmo virspavēlnieku, lai gan viņam oficiāli tāda titula nekad nav bijis. Šai sakarā 



 

B.Kalniņš atzīmē: “.. Kalpakam daži kalpakieši vēlāk piedēvēja nostāju un rīcību, kas 
saskanēja gan ar Studentu rotas uzskatiem, bet nevis ar vēsturisko īstenību. Diemžēl tādā 
ceļā pēc Kalpaka nāves uzbūra nepatiesu leģendu par Kalpaku.” Leģenda par O.Kalpaku 
turpinās daļā latviešu emigrācijas bijušo militāro darbinieku, kuru domas it kā vispārinājis 
A.Plensners, kas 1919.gadā Liepājā bija Pagaidu valdības Apsardzības ministrijas štāba 
priekšnieks kapteiņa pakāpē: “Pieminēšana, kas saistās ar mūsu tautas lieliem notikumiem 
vai to virzītājiem, nav vajadzīga tiem, kas aizgājuši veļu valstī, bet gan mums pašiem..”  
O.Kalpaks nogāja īsu, bet lieliem notikumiem piesātinātu dzīves un cīņu ceļu. Viņš ir cēlies 
no senas un lielas latviešu dzimtas, kas tikko sāk atsvabināties no vācu muižnieku varas. 
Tomēr šī dzimta vēl nebija tik turīga un ekonomiski spēcīga, lai saviem bērniem varētu dot 
brīvi izvēlētu izglītību. Kalpodams ar lielu cītību cariskās Krievijas armijā, O.Kalpaks strauji 
virzījās pa militārās karjeras kāpnēm. Pirmajā pasaules karā viņš varonīgi cīnījās pret 
latviešu tautas mūžsenajiem ienaidniekiem - vāciešiem un to sabiedrotajiem. 1917.gada 
revolūcijas laikā viņš pieslējās sociālrevolucionāriem. Vērojot, cik mokoši latviešu 
zemnieks ir cīnījies par savas lauku saimniecības izveidošanu, Kalpakam nepieņemama 
šķita lielinieku programma, kas prasa zemnieku zemes atsavināšanu. Viņš kā militārais 
speciālists stājās pilsoniskās Pagaidu valdības dienestā un uzņēmās latviešu formējumu 
vadību. Tas gan viņu noveda vienā cīņas frontē ar vāciešiem, taču O.Kalpaks ticēja Latvijas 
neatkarības izcīnīšanas idejai. Viņš nebaidījās prasīt vācu muižu konfiskāciju un 
demokrātiskas reformas. Līdz galam neizpētītos apstākļos, šķiet, sazvērestības rezultātā, 
O.Kalpaks krīt no savu sabiedroto - vāciešu - lodes.” 
 

O Mugurēvičš, Ē.  “Leģenda un vēsturiskā īstenība: Pulkveža Oskara Kalpaka (1882.-1919.) dzīves ceļš un cīņu gaitas.“ Dzimtenes 
Balss. 1989., Nr.19, 6.lpp.; Nr.20, 6.lpp.; Nr.21, 6.lpp. 



 

 
3. Situācija 

 
 

 
3.att. 

Pieminekļa atrašanās vieta: Visagala kapi, Meirāni, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 
 

 
4.att. 

Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansamblis 
 
O.Kalpaka kapa pieminekļa ansamblis veidots no vietējas izcelsmes granīta 
(laukakmeņiem). Rotājumiem izmantoti bronzas elementi- plāksnes un lenta. Pieminekļa 
autors tēlnieks K. Zāle, akmeņkalis A. Dzirkals. 
Ansambļa izmēri plānā: 8,08 m x 3,30 m 
Ansambļa sastāvā ir vismaz 40 dažāda izmēra regulāri akmens bloki un plātnes. 



 

 
5. att. 

Kapa pieminekļa centrālais tēls. 
 
 

Centrālā tēla augstums: 2,60 m 



 

 
4. Vizuālā apsekošana. 

 

 
6. att. 

Uz akmens un bronzas virsmām bioloģiskais uzslāņojums 
 

 
7.att. 

Utilitārs uzslāņojums uz brozas plāksnes 
 



 

 
8.att. 

Nelieli granīta masas zudumi . 
 



 

 
9.att. 

Daļēji zudis tepējums starp atsevišķiem akmens blokiem. 
 

 
10. att. 

Erodējis un daļēji zudis atbalsta mūra šuvojums. 



 

 
11.att. 

Deformējušās kāpnes. Zuduši kāpņu akmens pakāpieni, kas aizstāti ar betona lējumiem. 



 

 
12.att. 

Deformējušās un saplaisājušas betona kāpnes un laukumiņi, erodējusi akmens mūra atbalsta siena, 
zudis grants celiņa seguma fragments. 



 

 
13.att. 

Zudis šuvojums starp atsevišķiem akmens elementiem 



 

 
14.att. 

“Nosēdušies” atsevišķi akmens elementi. 



 

 
15.att. 

Pieminekļa pakājē esošo O.Kalpaka ģimenes locekļu kapa plāksnes sedz utilitāri uzslāņojumi, tai sk. 
bioloģiskais. Šīs kapa plāksnes ir pieminekļa ansambļa neatņemama sastāvdaļa. 

 

 
16.att. 

Pamatakmeni sedz utilitārs dažāda rakstura uzslāņojums. Atbalsta siena erodējusi. 



 

 
17. att. 

Skats uz ansambli no sāniem. 
 

 
18.att. 

Skats uz ansambli no aizmugures. 
 



 

 
19.att. 

Piemineklis veidots no gaiši pelēka granīta akmens, uz kura bērnībā O.Kalpaks esot mīlējis sēdēt.  
Kapa pieminekļa pakājē atrodas piemiņas plāksne, tā tika bojāta 2.Pasaules karā, taču tika atjaunota 

Atmodas laikā. 

Pieminekļa vizuālās apsekošanas izpētes rezultātā konstatēti galvenokārt estētiska 
rakstura defekti, kuru rašanās cēlonis ir vairāku faktoru kopums.  Kā galvenos iemeslus 
esošajai situācijai var izdalīt: 

4.1. Dendroloģiskā situācija kapos sekmē bioloģiskā uzslāņojuma rašanos uz akmens 
virsmām; 

4.2. Notiek dabīga pieminekļa konstrukciju un elementu erozija; 
4.3. Dabīga grunts erozija un “sēšanās” atsevišķās lokālās vietās. 



 

 

5. Secinājumi. 
  

Apzinoties O. Klapaka kapa pieminekļa nozīmi Latvijas Republikas vēsturē un izrādot 
pienākošos cieņu varoņiem, kas atdeva savu dzīvību par neatkarīgu un brīvu Latviju , ir 
nepieciešama savlaicīga visa pieminekļa ansambļa restaurācija un tam piegulošās ainavas 
sakārtošana. Pieminekļa patreizējais tehniskais stāvoklis ir apmierinošs (dabīgi novecojis), 
bet prasa nekavējošu akmens restaurācijas speciālistu iejaukšanos un pieminekļa 
restaurācijas/apkopes darbu veikšanu, lai apturētu degradācijas procesu, novērstu laika 
gaitā radušos defektus, un kompensētu kultūrvēsturiskā materiāla zudumus. 
 

6. Rekomendācijas. 
Vizuālā tēla atjaunošanai nepieciešama akmens virsmu faktūru atjaunošana. Tās ir 
nolasāmas, bet nespeciālistam nepamanāmas vai grūti saskatāmas. Sākotnēji slīpēta un 
pulēta granīta horizontālo plākšņu plaknes mijušās ar raupja kaluma plaknēm, ko 
papildinājušas bronzas lējuma plāksnes un lentas. Patreiz koptēlu bojā arī diezgan pavirši 
saremontētās sānu uzejas kāpnītes un laukumi, kas sākotnēji, vismaz augšējā daļā, ir 
bijušas veidotas granītā, bet laikā gaitā kaltais granīts aizstāts ar betonu. Nepieciešams 
atjaunot javas aizpildījumu starp akmens elementiem, restaurēt atbalsta mūri un novietot 
sākotnējā stāvoklī “nosēdošos” akmens elementus. Būtu veicami arī, ainavas sakārtošanas 
darbi, lai padarītu pieminekļa ansambli uztveramu tā, kā to bija paredzējis autors Kārlis 
Zāle 
 

7.  Kopsavilkums 
 

Sagaidot Latvijas Republikas 100. gadadienu, līdz 2018. gadam būtu nepieciešams veikt 
sekojošus restaurācijas darbus: 

7.1. Utilitāro uzslāņojumu noņemšana; 
7.2. Akmens elementu novietošana to sākotnējā stāvoklī; 
7.3. Šuvojuma atjaunošana; 
7.4. Būtisko akmens masas zudumu kompensācija; 
7.5. Akmens virsmu restaurācija; 
7.6. Atbalsta mūra restaurācija; 
7.7. Sānu uzejas kāpņu restaurācija; 
7.8. Dendroloģiskās ainavas sakārtošana (arborista darbs). 

Restaurācijas darbus uzticēt veikt restauratoram ar atbilstošu kvalifikāciju un pozitīvu 
pieredzi augstāk minēto darbu izpildē. 
Tehniskā apsekošana veikta 2015. gada 21 augustā 
 
  

(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)) 
Z.v. 
  

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 
 



 

 
Pielikums Nr. 1 

Restaurācijas metodikas. 
 

Bioloģiskā uzslāņojuma noņemšana.  
Darbu veic atbilstošas kvalifikācijas restaurators. 
 
Nr. Operācijas apraksts  Darbarīki  un 

mehānismi 
Materiāli  

1 Bioloģiskā uzslāņojuma 
apsmidzināšana ar biocīdu 

Rokas 
pulverizators 

5% Porosan 
šķidrums acetonā. 

2 Porosan iedarbības laiks 24h   
3 „Mirušā” slāņa noņemšana.  Rupja neilona 

birste. 
Nepieciešmības 
gadījumā- 
skalpelis. 

Karsts, tīrs ūdens. 

4 Bioloģiskā uzslāņojuma 
apsmidzināšana ar biocīdu 

Rokas 
pulverizators 

5% Porosan 
šķidrums acetonā. 

5 Porosan iedarbības laiks 24h   
6 Mirušā slāņa noņemšana. Rupja neilona 

birste. 
Karsts, tīrs ūdens. 

Operācijas 1-3 atkārtot, līdz bioloģiskais uzslāņojums ir noņemts. Optimālie darba 
veikšanas apstākļi: saulains, +150 C 

 
Atbalsta sienas restaurācija 

Darbu veic atbilstošas kvalifikācijas restaurators. 
  
Nr. Operācijas apraksts  Darbarīki  un 

mehānismi 
Materiāli  

1 Protezējamo un restaurējamo 
virsmu laukumu attīrīšana no 
putekļiem. 

Saspiests gaiss līdz 
4 MPa. 

 

2 Restaurējamās un protezējamās 
virsmas aktivizācija samitrinot ar 
kaļķūdeni un konsolidējot. 

Ota, pulverizators Kaļķūdens, 5% 
Porosil ZTS 
šķīdums ūdenī. 

3 Akmens mūra zudumu 
kompensācija ar vēsturiskajam 
mūrim atbilstošiem akmeņiem, 
lietojot vēsturiskajai javai 
atbilstošu kaļķa mūrjavu 

Mūrnieku ķelle, 
restauratora 
lāpstiņa. 

Vēsturiskajam 
mūrim atbilstoši 
akmeņi (tai skaitā 
atgūtie materiāli), 
vēsturiskajai 
mūrjavai atbilstoša 
kaļķa mūrjava (pēc 
analīžu 
rezultātiem). 

4 Mūra mitrināšana Pulverizators. Tīrs ūdens. 
 
 

 
 



 

Pielikums Nr.2 
Veicamo darbu apjomi 

 
 

Nr. Darbu un izdevumu apraksts Mēra 
vienība Daudz. 

1 2 3 4 
1 Demontāžas darbi kāpnēm m2 16,0 

2 Ieseguma darbi kāpnēm 
m2 16,0 

3 Akmens restaurācijas darbi m2 86,0 

4 Arborista pakalpojumi ainavas 
veidošanā kompl. 1 

 
 
 
 

                    
  



 

 
 
 

Nr. 
p. k. Darba nosaukums Mērv. Daudzums 

1 Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana   
1.1. Pagaidu  žoga ierīkošana no inventāra žoga posmiem, noma, 

nojaukšana m 28,00 

1.2. Būvtāfeles ierīkošana kompl. 1,00 

 Neinventāra sastatņu un nojumes montāža un demontāža m² 18,00 

1.3. Strādnieku vagonu uzstādīšana, noma (mēneši), izvešana kompl. 1,00 
2 Demontāžas darbi kāpnēm   

2.1. 

Esošo betona plākšņu un akmens pakāpienu demontāža un pamatojuma 
norakšana līdz kopējam dziļumam 200 līdz 500 mm atkarībā no esošo 
grunts slāņu sastāva. Būvgružu izvešana. Nepieciešamības gadījumā 
jāizveido pagaidu nostiprinājumi  gar noraktās zonas malām, lai pilnībā 
saglabātu esošos stādījumus un  arhitektoniskās detaļas 

m2 16,00 

2.2. 

Esošo grantēto celiņu norakšana līdz kopējam dziļumam 200 līdz 500 
mm atkarībā no esošo grunts slāņu sastāva. Būvgružu aizvešana. 
Nepieciešamības gadījumā jāizveido pagaidu nostiprinājumi gar 
noraktās zonas malām, lai pilnībā  saglabātu esošos stādījumus un 
arhitektoniskās detaļas 

m2 8,00 

3 Ieseguma darbi kāpnēm 
  

3.1. 

Betona seguma izveidošana 200 mm biezumā uz 100 mm blietētu 
šķembu slāņa, saskaņā ar zīmējumu, izmantojot betonu C 30/37 ar 
salizturību F 200 un ūdens uzsūci līdz 5%, pielietojot granīta šķembas 
(frakcija 10-30 mm); pēc betona sacietēšanas tā virsmā iefrēzēt 
garenrievas. Granīta šķembu toni un frēzējuma virsmas faktūru 
saskaņot pēc parauga. Pieslēguma vietas pie esošajiem bortakmeņiem 
un citām virsmām 100 mm platumā un 300 mm dziļumā aizpildīt ar 
mazgātām granīta šķembām (krāsu toni saskaņojot pēc parauga). 
Pozīcija ietver arī nofrēzētas virsmas pilnīgu notīrīšanu no radušās 
smelknes un tās aizvešanu no būvlaukuma 

m2 11,40 

3.2. 
Optimālā grants seguma izveidošana 180 mm biezumā uz 300 mm 
smilts kārtas. Abus slāņus atdalot ar ģeotekstilu Typar 136 (3407) vai 
ekvivalentu materiālu 

m2 6,00 

3.3. Akmens pakāpienu montāža gb 4,00 
3.4. Akmens pakāpienu izgatavošana gb 1,00 
3.5. Esošo akmens bortakmeņu tīrīšana t.m. 22,00 
3.6. Zālāja atjaunošana celiņiem pieguļošajos iecirkņos apm. 0,5m platumā m2 11,00 

4 Uzslāņojumu noņemšana akmens virsmām 
  

4.1. 
Utilitāro uzslāņojumu noņemšana no akmens virsmām, tai skaitā 
vairākkārtīga bioloģiskā apauguma likvidēšana ar biocīdu uz akmens 
virsmas pa visu virsmas izklājuma laukumu 

m2 85,87 

4.2. Akmens virsmas vairākkārtēja mazgāšana ar karstu ūdeni un/vai tvaiku  m2 85,87 

   
  5 Akmens restaurācijas darbi 
  



 

5.1. Degradētā šuvojuma demontāža un novirzījušo akmens bloku 
novietošana sākotnējā stāvoklī m2 43,00 

5.2. Šuvojuma atjaunošana starp akmens blokiem m2 43,00 
5.3. Akmens masas zudumu kompensācija kompl. 1,00 
5.4. Akmens mūra atbalsta sienas restaurācija m2 5,90 
5.5. Pulēto akmens virsmu restaurācija m2 3,60 
5.6. Akmens virsmu retuša m2 85,87 
5.7. Defektu kartogrammu sastādīšana kompl. 1,00 

5.8. Restaurācijas procesa dokumentēšana un restaurācijas pases 
sastādīšana kompl. 1,00 

6 Ainavas veidošana.   6.1. Arborista pakalpojumi ainavas veidošanā. kompl. 1,00 
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