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L ielākā psihiatriskās ārstniecības ies-
tāde Latvijā un senākā Baltijas val-
stīs – Rīgas psihiatrijas un narkoloģi-

jas centrs (RPNC) Tvaika ielā – pagājušajā ga-
dā atzīmēja 190. gadu jubileju. Gada laikā šeit 
stacionāri ārstējas ap sešiem tūkstošiem pa-
cientu, ambulatoro apmeklējumu skaits – vi-
dēji astoņdesmit tūkstoši, un par pacientiem 
rūpējas 595 darbinieki. Diemžēl pieaug to cil-
vēku skaits, kuriem tiek atklāta vecuma de-
mence, depresija, izdegšanas sindroms u.c. 
Par Tvaika jeb Aptiekas ielu parasti ķiķina 
kā par trako namu – tā ir viena no marginālā-
kajām teritorijām Rīgā, bet patiesībā teritorija 
ir publiski pieejama, un aiz Ķīnas mūra kaut-
ri noslēpušās rūpes par pacientiem.
Vēsturiski RPNC teritoriju nosacīti var ieda-
līt trīs vēsturiskās attīstības stadijās. Pēte-
ra I t.s. Otro Ķeizardārzu šeit sāka ierīkot 
1722. gadā pēc arhitekta P. Jonšteina projek-
ta kā regulāra plānojuma franču parauga 
dārzu. Cars gan tikko iestādīto dārzu re-
dzēja tikai vienu reizi, bet pēc viņa nāves, 
neradis entuziastus idejas turpināšanai, 
dārzs zaudēja apmeklētājus. 19. gs sākumā 
Rīgā aktualizējās nepieciešamība pēc iestā-
des nespējniekiem, vājprātīgajiem un vene-
risko slimību slimniekiem, un 1824. gadā 
šeit tika atklāta Aleksandra augstumu 
labdarības  iestāde.
Tuvība dabai attiecībā uz garīgi slimajiem ir 
saistīta ar pirmsromantismu, kas sākās 

antīko ārstu idejās. Tās pamatā bija ticība 
dabas spēku līdztekus ar fizisko darbu 
dziednieciskajai iedarbībai uz vājprātīga-
jiem. Vācu psihiatrijas pamatlicējs J. K. Reils 
(1759–1813) uzskatīja, ka dziednīcai jāatrodas 
brīnišķīgā vietā, atgādinot lauku fermu, bet 
ne cietumu. 19. gs. 30. gados dārza vietā pēc 
dārznieka J. K. Cigras (1775–1857) projekta ti-
ka veidots pastaigu parks un t.s. dārziņš 
drogām un dārzaugiem iestādes iemītnieku 
galdam. Dārzā administrācijas uzraudzībā 
strādāja arī paši iemītnieki.3 Pēc Otrā pasau-
les kara slimnīca ir tikai psihiski slimajiem, 
kopš 1945. gada tā ir Rīgas Psihoneiroloģiskā 
slimnīca, un tagad RPNC teritorija līdz ar at-
sevišķiem korpusiem ir valsts nozīmes kul-
tūras piemineklis.
Pēdējo piecu gadu laikā centram izstrādāts 
ēku rekonstrukcijas projekts (SIA «Nams») 
un uzbūvēts jauns uzņemšanas korpuss 
(SIA «Ozola un Bula»), diemžēl teritorija kā 
vienota, uz pacientu terapiju orientēts an-
samblis nav aplūkota. Autoriem un pasūtītā-
jam nevar neko pārmest, jo darba uzde-
vums ietvēra tikai ēkas. Šāda situācija nav 
retums, jo attīstību vada projektu orientētu 
līdzekļu pieejamība, kas jāapgūst īsā termi-
ņā. Viss notiek savā laikā, un 2013. gada bei-
gās RPNC uzaicināja «apdALPS» ainavu ar-
hitektus izstrādāt teritorijas telpiskās struk-
tūras un labiekārtojuma reģenerācijas kon-
ceptu, kas būtu orientēts uz RPNC misijas 

Trako nams vai 
dziedinātava?
TeriTorijas reģenerācijas koncepcijas un ieejas mezgla labiekārTojuma dizaina auTori – «apdalps», 
ainavu arhiTekTes ilze rukšāne, ieva dimanTe. ieejas mezgla flīžu raksTi – rdmv audzēknes sabīne 
šnē, evija ābele pasniedzēja jāņa zvirgzda-zvirgzdiņa vadībā. vēsTuriskā izpēTe – ilze rukšāne, zane 
cielava. konsulTanTi – ergoTerapeiTe ieva langmane, darba un dārzkopības Terapijas speciālisTe 
Yvonne kiefelYne (ausTrija), sTarpTauTiskās dārzkopības Terapijas asociācijas prezidenTs andreas 
niepel (ausTrija), saTiksmes organizācija – elmārs daniševskis, lieTusūdens – risinājumi kārlis 
siļķe, ēriks Tilgalis. ieejas mezgla labiekārTojums – «ab daiļdārznieks», aivars blūms, 
polimērbeTona flīzes – mārTiņš līnis. 2014. gads.
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Ö
Tvaika ielas dārza evolūcija. Fragmenti 
no pilsētas plāna 1763. gadā (Rīgas 
vēstures un kuģniecības muzeja arhīvs), 
Otrā Ķeizardārza plāna 1791. gadā 
(J. K. Broce, 1996) un fragments no 
Rīgas plāna 1867. gadā (Rīgas vēstures 
un kuģniecības muzeja arhīvs) – 
savietoti ar esošo situācijas plānu.

Ü
Esošā teritorijas telpiskā struktūra 
noteica arī nākotnes teritorijas 
lietojuma publiskumu. 

TEKSTS ILzE RuKšānE GRAfIKA APdALPS fOTO KRISTīnE SISEJEvA, 
KRISTīnE MAdJARE, SAndRA SARKAnbāRdE

«veidot civilizētu, 21. gs. prasībām atbilsto-
šu ārstniecības vidi, mazināt sabiedrībā aiz-
spriedumus un bailes – stigmatizāciju pret 
garīgās aprūpes jomu» piepildījumu. Kā dar-
ba uzdevuma virsmērķis tika noteikta ārst-
niecības/terapijas dārza izveide.
Dziedinošo dārzu ideja ir gan sena, gan mo-
derna. Dabas dziedinošais spēks ir apzināts 
vienmēr – no ārstniecības augiem līdz svēt-
vietām. Tipisks piemērs ir klosteru dārzi ar 
to dziedinošajām īpašībām gan kompozīci-
jā, gan izvēlētā augu sortimenta veidošanā, 
uzturēšanā un kopšanā. Pēdējās simtgades 
laikā modernā medicīna gan no tautas me-
dicīnas arvien vairāk distancējās, gars un 
ķermenis tika nodalīti, un ainavas veidoša-
nu uzskatīja par dekoratīvu piedevu slimnī-
cas ēku papildināšanai.
Mūsdienās līdz ar ilgtspējības vektora ie-
nākšanu ikdienā mainās arī attieksme pret 
dabas terapeitisko nozīmi un atgriežas sen-
ču zināšanas. Ārstniecības kompleksos lie-
lāka uzmanība tiek pievērsta vides kvalitā-
tei. Starptautiski pētījumi pierāda, ka indivī-
diem, kuriem ikdienā pieejama dabiska, 
dārzam tuva vide, ir zemāks stresa līmenis, 
spēcīgāka imūnsistēma, augstāks sāpju 
slieksnis un labāka fiziskā un emocionālā 
labsajūta (Bressi, 2001).
Runājot par terapijas dārziem, pirmkārt, jā-
apzinās, ka ārstniecība nav tikai ārstēšana, 
bet gan terapija, atjaunotne, rehabilitācija –  

Esošā un plānotā mobilitātes shēma.  
Koncepts paredz izveidot jaunu iebrauktuvi  
no Tvaika ielas un izveidot vienu kompleksu 
autostāvvietu, centra korpusiem 2–3 tikai 
operatīvā transporta, īslaicīgas un 
saimnieciska rakstura autostāvvietas.
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fizisko simptomu samazināšanās, stresa sa-
mazināšanās, vispārējas labsajūtas uzlabo-
šanās. Terapiju dārzi ir dārzi, kas īpaši iz-
strādāti un plānoti, lai apmierinātu pacientu 
fiziskās, psiholoģiskās, sociālās un garīgās 
vajadzības. Šos dārzus izmantos ne tikai cil-
vēki, kas iziet rehabilitācijas vai ārstēšanās 
kursu, bet arī to aprūpētāji, ģimenes locekļi 
un draugi, arī klīnikas darbinieki – kā telpu, 
kur veldzēties, uzkrāt spēkus, kas īpaši sva-
rīgi garīgās aprūpes jomā strādājošajiem.
Publiskā ārtelpa ir pirmais kontakts, ar ko 
satiekas sabiedrība, tā ir telpa, kurai jāra-
da drošības sajūta, pārliecība, ka par pa-
cientiem šeit labi rūpēsies. Dārzs kalpo arī 
citiem – kā izglītojoša telpa, kur mācīties 
saskaņu ar dabu un toleranci, iecietību. 

Psihiatriskās aprūpes centru dārzos bērnu 
rotaļu laukumam vai atpūtas zonai ir sa-
biedrības integrācijas nozīme – mazināt 
aizspriedumus un bailes jau no mazotnes, 
palīdzēt pacientiem nejusties atstumtiem 
no sabiedrības, bērniem mācīties līdzcietī-
bu, sapratni.
Terapijas dārzi veicina stresa samazināša-
nos, palīdz ķermenim sasniegt līdzsvarotī-
bu, organizēties, iedvesmoties un koncen-
trēt savus iekšējos spēkus. Tajos pacienti iz-
dzīvo četrus stāvokļus: ceļojumu, sajūtu at-
modināšanu, paškoncentrēšanos un garīgo 
izlīdzinājumu. Veidojot terapijas dārzus, bū-
tiski ir ievērot telpu daudzveidības princi-
pu – no pasīvām līdz aktīvas līdzdalības tel-
pām, kas atraisa un iedarbojas uz visām 

RPNC TeRiToRijas TeLPiskās 
sTRukTūRas uN LabiekāRTojuma 
ReģeNeRāCijas koNCePTs
Būt zariņu nolauzusi,
Tad staigātu sidrabota...
Tautasdziesmas rindas stāsta par mūsu dzī-
vi – sidraba birzi, kurai izejot cauri un paņe-
mot līdzi visu, ko tā sniedz, varam iegūt ap-
gaismību, un tas ir koncepcijas vadmotīvs. 
Sidraba birzs ir gan iespējas, gan labā griba, 
gan centra darbinieki, kas ik dienas dod, ne-
prasot pretī. Pacientiem ir iespējas ņemt un 
iznākt ārā dziedinātiem. Tas ir stāsts par Nā-
kotnes Dārzu, kas ir gatavs dot mūsu garīga-
jai, sociālajai un fiziskajai atjaunotnei.
Teritorijas telpiskā struktūra noteica nākot-
nes lietojuma publiskumu, dārzu nosacīti 

sadalot divās makrotelpās. LEJA ir plaša, at-
vērta rakstura, publiski pieejama telpa – teri-
torija gar Tvaika ielu. Šajā daļā ir galvenie 
ieejas vārti (vizītkarte) un telpu daudzveidī-
ba – no pasīvām līdz aktīvas līdzdalības tel-
pām. KALNS ir intīmāka, semipubliski pie-
ejama telpa teritorijā gar Aptiekas ielu. Šajā 
daļā ir daudzfunkcionāli, ar mājas sajūtu 
piepildīti, slēgti ārstniecības dārzi.
Lai nodrošinātu LEJAS un KALNA gan funk-
cionālās, gan emocionālās prasības, izstrā-
dāts jauns mobilitātes scenārijs, kur prioritā-
te dota gājējiem un operatīvajam transpor-
tam. Izveidota viena autostāvvieta, bet pie 
korpusiem tikai operatīvā transporta, īslai-
cīgas un saimnieciska rakstura autostāvvie-
tas. Ņemot vērā, ka teritorijā ir ierobežots āt-
rums (līdz 10 km/h), tad, domājot par vides 
pieejamību, celiņu sistēma veidota pēc dalī-
tās telpas principa. Viena līmeņa profilā ne-
tiek izdalīta ietves un brauktuves zona ar 
bortakmeņiem, tā radot situāciju, ka visi 
mobilitātes dalībnieki savstarpējo mijiedar-
bību var kontrolēt ar acu skatienu – radot pa-
pildu drošības sajūtu.
Par koncepcijas telpas dalījuma simbolisko 
pamatu izvēlēts saules gada rits, kas ataino 
mūžīgo dzīvības uzplaukuma, norietu un at-
jaunotni. Saule ir radītāja, sargātāja, cerība – 
attīstības, dzīvības un spēka avots. Mītiska-
jam laikam nav sākuma un nav gala, tas ir 
mūžīgs, kur katrai dabas un debess parādī-
bai ir tās īpašā loma. GADSKĀRTA ir saules 
gada sevišķu notikumu secība, kas ar 
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Meteņu dārzs: 2013. un 2014. gada 
rudens. Ieejas mezgla apstādījumu 
un iesegumu rekonstrukcija. 
Apstādījumu koncepcijas pamatā 
balti ziedoši ārstniecības augi, kas 
pievilina tauriņus (taurenis – 
simbols RPNC logotipā).

Ö
Saules gada rits – telpas dalījuma 
simboliskais pamats un deviņi 
publiski pieejami vai slēgti dārzi, 
katrs ar savu simbolisku nozīmi 
un funkcionālo piepildījumu.

maņām: redzi, dzirdi, smaržu, garšu, tausti, 
atmiņām, līdzsvaru u.c.
Viena no svarīgākajām aktīvas līdzdalības tel-
pām ir dārzkopības terapijas telpa, kur pacien-
ti paši sēj, stāda, ravē, novāc ražu u.c., kā arī 
sajūtu un kontaktsajūtu dārzs. Atmiņu terapi-
jas telpas dārzs tiek ierīkots, izmantojot labi at-
pazīstamas lietas vai pozitīvu atmiņu elemen-
tus. Piemēram, izkārta veļa, labības steķi, vec-
māmiņas dārzs ar siltumnīcu, labi pazīstami 
augi. Ļoti svarīgs ir skats pa logu. Novērojumi 
un pētījumi saka, ka tie pacienti, kuri pa logu 
redz kādu koku vai pa to paveras skats uz labi 
koptu dārzu, atveseļojas ātrāk.
Terapijas dārzu veidošanas deviņiem pa-
matprincipiem jābūt realizētiem gan dārza 
funkcionalitātē, gan kompozīcijā.
H Telpa, lai pārvietotos (dažādas iespējas 
apsēsties, staigāt, stāvēt).
H Telpa patstāvīgiem lēmumiem (iet pa labi 
vai kreisi? Ko vēlos šeit darīt? u.tml.).
H Sociālā telpa (komunikācija, piederība).
H Kontakts ar dabu (vizuāls, fizisks).
H Pārredzamība (drošība, uzraudzība).
H Pieejamība (droša un viegla 
pārvietošanās).
H Atpazīstamība (atmiņas, smaržas, sajū-
tas, zināmas lietas).

H Miers.
H Drošība.
Ārstniecības dārzos ainavu arhitekts strādā 
ar tādiem instrumentiem kā arhetipi, meta-
foras, simboli, zīmes, atmiņas, atpazīsta-
mas lietas, reģionālas iezīmes, māksla, ma-
ņas. Svarīgi arī domāt par to, kā dārzu uztu-
rēt un kopt – cik lielā mērā kopšanā iespē-
jams piesaistīt pacientus un kur vajadzīgs 
profesionāls dārznieks. Arī darba terapijas 
speciālistiem būtu vēlamas praktiskas ie-
maņas dārzkopībā. Uzturēšanā un kopšanā 
varbūt ir iespējams sadarboties ar apkai-
mes iedzīvotājiem un Sarkandaugavas at-
tīstības biedrību – tādējādi mazinot sabied-
rības aizspriedumus un meklējot papildu fi-
nansējuma iespējas.
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nemainīgu noteiktību atkārtojas katru gadu. 
Uzliekot saules gada cikla shēmu uz RPNC 
topogrāfiskā plāna, iezīmējas jau esošie tel-
piskie elementi un plānotā nākotnes izman-
tojuma struktūra. Minu tikai dažus no tiem.
H Administratīvais korpuss centrā kā RPNC 
balsts un idejiskais pamats – SAULE.
H Teritorijas daļai, kas atrodas telpas aug-
stākajā punktā kalnā, raksturīgi vecākie stā-
dījumi – simtgadīgi ozoli un izsauļota lauce – 
simbolisks JĀŅU kalniņš. 
H Ieejas mezgla telpa, kuras apstādījumu 
koncepcijas pamatā ar baltiem ziediem zie-
doši ārstniecības augi – METENIS, kuram 
raksturīga baltā krāsa un kas simbolizē ga-
da sākumu – ieeju.
H Izstrādājot jauno mobilitātes plānu, iezī-
mējās telpiski loģiska vienotas autostāvvie-
tas novietne teritorijas ZR daļā – ŪSIŅA 
dārzs, kur Ūsiņš simbolizē zirgus, mūsu sen-
ču spēkratus.
Tādējādi tika izveidotas deviņas telpas – 
Meteņu , Lieldienu, Ūsiņa, Jāņu, Jumja, Māras , 
Miķeļa, Mārtiņa un Ziemassvētku dārzs. Kat-
ram ir sava nozīme un funkcionālais piepil-
dījums atbilstoši RPNC prasībām, bet centrā 
ir Saule kā dzīvības un attīstības pamats. De-
viņi ir nozīmīgākais skaitlis senajā latviešu 
laika skaitīšanā, tas atspoguļo indoeiropiešu 
tautu priekšstatu par norādi uz 9 kā laika un 
telpas ciklu – nedēļu (savaiti), kurā bija devi-
ņas dienas. Latviešu brīnumpasakās tās ir 
deviņas dienas un deviņas naktis, kuru laikā 
tiek pabeigta kāda darbība. Sākas jauns 
cikls. Teritorijas telpiskajā un funkcionālajā 
centrā ap administratīvo korpusu ir Saules 
dārzs, veidots kā reprezentatīva, publiski 
pieejama telpa – vizītkarte. Stādījumu kom-
pozicionālais un tonālais risinājums atbilst 
saules simbolikai. Iesegumos stāstīts par teri-
torijas vēsturisko attīstību.
Ieeja no Tvaika ielas – Meteņu dārzs un kon-
cepcijas pamatmotīvu nesoša telpa – simbo-
liska sidraba birzs. Priekšdārzs – sagatavo-
šanās jaunam ceļam vai jaunai dzīvei ārpus 
centra. Pārdomu telpa būtiskiem jauniem lē-
mumiem. Multifunkcionāla, publiski pieeja-
ma telpa, kas veido sasaisti ar citiem – intī-
māka rakstura dārziem. Stādījumu kompo-
zicionālais un tonālais risinājums – brīvi, lie-
lās grupās veidoti monohromi stādījumi at-
bilstoši mēness simbolikai.
Lieldienu dārzs – saistībā ar virtuves korpusu 
veidota dārzkopības un atmiņu terapijas tel-
pa – virtuves dārzs, ābeļdārzs. Tā ir atsauce ne 
tikai uz mūsdienu ēkas lietojumu, bet arī vēs-
tures avotos minētajiem dārziem. Dārzkopības 
terapijas tradīcijas atdzīvināšana līdzdarbojo-
ties ir viens no šīs telpas uzdevumiem.
Ūsiņš – seno spēkratu zirgu aizgādnis – tagad 
rūpējas arī par modernajiem spēkratiem: auto-
mašīnām un velosipēdiem. Autostāvvietas 
veidotas pēc ilgtspējīgas lietusūdens apsaim-
niekošanas principiem – iespēja RPNC realizēt 

mūsdienīgu 21. gs. atbilstošu pilotprojektu Lat-
vijā. Koncepts paredz arī vienota saimniecības 
dārza kompleksa izveidi – koncentrējot šeit vi-
sas centra saimnieciskās vajadzības.
Jāņu dārzs – viena no pašreiz daudzveidīgā-
kajām telpām. Korpusa priekšdārzs – repre-
zentācijas un saules dārzs. Viena no jau paš-
reiz skaistākajām un labāk izsauļotajām tel-
pām Kalnā ar vairākiem ozoliem. Augstā-
kais punkts teritorijā, kurā sakoncentrējas 
garākās dienas spēks. Šajā vietā nekādi ne-
drīkst izvietot autostāvvietas vai atkritumu 
novietnes. Tām paredzēts saimniecības 
dārzs korpusa D galā. Aiz korpusa – iespējas 
ierīkot slēgta rakstura multifunkcionālu dār-
zu. Jumja dārzs – telpa starp diviem narkolo-
ģijas korpusiem. Iespēja izveidot priekšdār-
zu un aiz tā jau praktiski definētu slēgta rak-
stura multifunkcionālu dārzu.
Māras dārzs – sadalīts vairākās funkcionāla-
jās zonās. Krustceles – palīdz orientēties teri-
torijā – vieta informatīvajām norādēm. 
Priekšdārzs pie galvenās ieejas no Aptiekas 
ielas puses un pie jaunā uzņemšanas korpu-
sa – līdzīgi kā Meteņa dārzs – tā ir sagatavoša-
nās jaunam ceļojumam, multifunkcionāla 
publiski pieejama telpa. Pateicoties esošajam 
reljefam, šeit iespējams izveidot mākslas dār-
zu, kura simbols – Māras ūdeņi, reference uz 
kādreiz šeit kalna galā bijušajām ūdens kas-
kādēm, kurās ūdens tecējis no kalna strauta.
Miķeļu dārzs – telpa, kurai iespējamas un re-
komendējamas kardinālas pārmaiņas. Eso-
šo saimniecības/galdniecības ēku transfor-
mējot par centra ārstniecības korpusu, šajā 
stūrī iespējams izveidot slēgta rakstura mul-
tifunkcionālu dārzu. Mārtiņa dārzs – telpa, 
kuras transformācija atbilstoši jaunajai 
funkcijai iespējama jau šodien. Ainavu 

meditācijas dārzs – saglabājama gandrīz bez 
pārmaiņām esošā izsauļotā nogāze. Līdz-
svara un kontaktsajūtu dārzs – aizaugušās 
birztalas vietā, kuras realizāciju iecerēts 
sākt 2015. gadā. Ziemassvētku dārzs – fizis-
kā spēcinājuma dārzs esošās sporta zonas 
vietā ienāk ar jaunām sporta aktivitātēm, 
galvenokārt – vingrošana. Dārzs nemanāmi 
pāriet nākamajā attīstības fāzē un saplūst ar 
sidraba birzi – Meteņa dārzu.
Reģenerācijas stratēģija ir būtisks ilgtermiņa 
lēmums, kura realizācija iecerēta nākamo 
15 gadu laikā. Centra vadībai šobrīd ir svarīgi 
saglabāt vīziju un soli pa solim virzīties uz 
tās sasniegšanu. Pārliecību par pārmaiņu ne-
pieciešamību apstiprināja 2014. g. augustā 
biedrības «Domu Zīme» organizētā un sadar-
bībā ar ainavu arhitektiem ierīkotā izstāde 
«Sarkandaugava – Dārzs» RPNC 5. korpusā, 
kas četru dienu garumā stāstīja par iecerēta-
jām pārmaiņām centrā un bija nominēta 
2014. gada Kultūras balvai «1kg kultūras». 
2014. gadā arī izstrādāts tehniskais projekts 
un realizētas pārmaiņas ieejas mezglam no 
Tvaika ielas puses, izstādes rezultātā iestādī-
ta sidraba birzs (Meteņa dārzs). Lielās talkas 
laikā centra darbinieki sāka Mārtiņa dārza 
realizāciju, kur jau šogad iecerēta kontaktsa-
jūtu terapijas takas izveide. Tas ir tikai sā-
kums – arī pārmaiņām mūsu priekšstatos. â
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1 Romatiķi neuzticējās «cilvēku pasaulei, un bija tendēti 
ticībai, ka cieša saikne ar dabu ir mentāli un morāli 
dziedējoša. («Day 3–4»; citāts no M.H. Abrams « Day 4») 
2 Pirmais Aleksandra augstumu daiļdārznieks, botāniķis, 
filantrops J.H. Cigra. Ieradies Rīgā 1795.gadā no Vācijas, 
Lībekas, kā mācīts dārznieks (Campe Р. Begräbnisstätten 
und Friedhofe Lettlands.1956). 3 LU raksti 716.sēj. un 
738 sēj., 2008; Brants J., 1925.

Meteņu dārzs. 
Polimērbetona flīžu raksti 
izstrādāti sadarbībā ar 
Rīgas Dizaina un mākslas 
vidusskolas formas dizaina 
nodaļas audzēknēm.
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