
 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

ŽŪRIJAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.5 

 

Iepirkuma 

priekšmets: 

“Multifunkcionāla ambulatorā 

centra Tvaika ielā 2, Rīgā 

būvniecības ieceres arhitektonisko 

vīziju izstrāde” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/02) 

Rīkojums: 16.02.2016. rīkojums Nr. 01-05/23 par 

žūrijas komisijas izveidošanu 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Metu konkurss 

Datums: 18.03.2016. 

Laiks: 10:00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Žūrijas komisijas 

sēdi vada: 
Evija Puķe 

Žūrijas komisijas 

sēdi protokolē: 
Dace Baltiņa 

 

 

Sēdē piedalās: 

Žūrijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Evija Puķe, 

žūrijas komisijas priekšsēdētāja 
Piedalās 

Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta 

vadītāja 

Ingrīda Trapiņa, 

žūrijas komisijas locekle 
Piedalās 

Saimnieciski tehniskās 

vadības un grāmatvedības 

uzskaites departamenta 

vadītāja – galvenā grāmatvede 

Astrīda Stirna, 

žūrijas komisijas locekle 
Piedalās 

Narkoloģiskās palīdzības 

dienesta vadītāja 

Iveta Ķiece, 

žūrijas komisijas locekle 
Piedalās 

Psihiatriskās palīdzības 

dienesta vadītāja 

Aldis Ozols,  

žūrijas komisijas loceklis 
Piedalās 

Ēku būvniecības un 

renovācijas vadības un 

pārraudzības nodaļas vadītājs 

Dace Baltiņa, 

žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs  
Piedalās 

Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta 

projekta vadītāja 

 

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja atklāj sēdi un informē par dienas kārtības jautājumiem: 

1. Par dalībnieka jautājumiem. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par dalībnieka jautājumiem. 

 

Žūrijas 

komisijas 

priekšsēdētāja/ 

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja informē, ka ir saņemti jautājumi no potenciālā 

dalībnieka, virzot tos izskatīšanai žūrijas komisijai. 

Dalībnieks - iepazīstoties ar metu konkursa „Multifunkcionālā ambulatorā centra 



 

 

žūrijas 

komisija 

 

Tvaikā ielā 2, Rīgā būvniecības ieceres arhitektonisko vīziju izstrāde”, 

ID.Nr.RPNC/2016/02 nolikumu, lūdzam Jūsu skaidrojumus uz šādiem 

jautājumiem: 

[1] Dienas stacionārā psihiatrijā paredzēti 20 pacienti. Telpu programmā ir 2 

trīsvietīgas palātas ar tualetēm. Ko dara nodarbību starplaikos un kur novieto 

savas personīgās  mantas pārējie pacienti? 

[2] Dienas stacionārā narkoloģijā paredzēti 10 pacienti. Telpu programmā ir 2 

divvietīgas palātas ar tualetēm. Ko dara nodarbību starplaikos un kur novieto 

savas personīgās mantas pārējie pacienti? 

[3] Kā tiek nodrošināta pacientu ēdināšana dienas stacionārā? Vai ir jāparedz 

ēdienu sadales telpa? Vai atved servētus ēdienus paplātēs, vai arī ir nepieciešama 

telpa ar iespēju servēt ēdienu un mazgāt traukus? 

[4] Programmā nav minētas personāla ģērbtuves, tikai tualetes telpas un dušas 

telpa. Vai šādas telpas nav jāparedz? 

[5] Vai narkoloģiskās un psihiatriskās palīdzības dienestu telpu 250 m2 un 375 m2 

netiek skaitītas horizontālās un vertikālās komunikācijas - gaiteņi un kāpņu telpas? 

Ja tiek ieskaitītās, tad narkoloģiskajam dienestam ir, vai nu jāsamazina 

programma, vai nu jāpalielina m2. 

[6] Cik cilvēki piedalās ārstu konsultatīvās komisijās, un līdz ar to cik lielas šīs 

telpas jāparedz? 

[7] Cik cilvēki vienlaikus darbosies gaismas terapijas telpā? 

[8] Vai ir iespējams aptuveni pateikt, cik liels cilvēku skaits būs 

projektējamajā ēkā? Pacienti, viesi, personāls? 

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: 

[1] dienas stacionārā psihiatrijas pacienti praktiski gultas vietas neizmanto. 

Lielāko daļu pacienti pavada mūzikas, mākslas, u.c. terapijās, kā arī pie 

psihiatra, psihologa. Mantas pacientiem līdzi ir maz – rokassomiņa vai kas 

līdzīgs. Virsdrēbes atstāj garderobē. Palātās varētu uzturēties tikai pacienti ar 

nestabilāku gaitu vai vecāka gadagājuma, kā arī tie, kuriem tiek veiktas 

intravenozās sistēmas. Ņemot vērā šo faktu, plānošanas procesā būtu vēlams 

paredzēt, ka koridoros tiek izbūvētas, piemēram, nišas, kur pacienti 

nodarbību starplaikos varētu norobežoties no citiem.  

[2] pacienti, kuriem nepieciešamas intravenozās sistēmas, praktiski visu laiku 

atradīsies gultās un pēc procedūras dosies mājās. Pacientiem, kuri piedalīsies 

grupu nodarbībās, gultas nav vajadzīgas un viņi pēc nodarbības dosies mājās. 

Skatīt arī skaidrojumu [1]. 

[3] ēdienu sadales telpu vajadzētu paredzēt. Patlaban gan valsts neparedz 

finansējumu pacientu ēdināšanai dienas stacionāros, bet iespējams, ka 

nākotnē pacienti tiks ēdināti. 

[4] pēc pašreizējās dienas stacionāru un ambulatoru pieredzes – personāla 

ģērbtuves nav nepieciešamas, gan ārsti, gan citi speciālisti pārģērbjas savos 

kabinetos. Izņēmums varētu būt apkopējas, taču šo jautājumu var atrisināt, 

kā, piemēram, ar lielu garderobi vai atsevišķu skapi palīgtelpās u.tml. 

[5] telpu programmā minētajos m2 nav ieskaitītas horizontālās un vertikālās 

komunikācijas – gaiteņi un kāpņu telpas. Kopējā multifunkcionāla 

ambulatorā centra platība (ar gaiteņiem, kāpņu telpām, u.c.) tiek plānota +/- 

1750m2. 

[6] ārstu konsultatīvajai komisijai (pirmā daļa) jāparedz no 15 līdz 18m2 liela 

telpa, kurā varētu vienlaikus atrasties līdz 4 cilvēkiem (maksimums), kā arī šo 

telpu vajadzētu ieplānot blakus/netālu no telpas, kurā līdztekus varētu 



 

 

darboties otra konsultatīvās komisijas daļa (tiks izmantotas grupu terapijas, 

konsiliju vai citas telpas, kuras uz to brīdi nebūs aizņemtas). 

[7] gaismas terapijas telpās maksimāli darbosies 5 cilvēki. 
[8] ievērojot dalībnieka precizēto skaidrojumu no 08.03.2016. par uzdoto 

jautājumu kontekstā ar viesiem, norādām, ka multifunkcionālo ambulatoro 

centru var apmeklēt pacientu pavadošās personas, kā arī, piemēram, 

publiskās aptiekas apmeklētāji no ielas. Bet lūgums ņemt vērā, ka tas 

nenozīmē, ka visi viesi pārvietojas ar automašīnām.  
Sēdes beigas: 18.03.2016., plkst.10:45. 

 

 

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja:  _______________/E. Puķe/ 

 

 

Žūrijas komisijas locekļi: 

_______________/I. Trapiņa/ 

 

_______________/A. Stirna/ 

 

_______________/I. Ķiece/ 

 

_______________/A Ozols/ 

 
 

 

Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs _______________/D. Baltiņa/


