
 

 

   

   

 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

ŽŪRIJAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.2 

Iepirkuma 

priekšmets: 

“Multifunckionāla 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: 26.02.2016. 

Laiks: 11:00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Žūrijas komisijas 

sēdi vada: 
Evija Puķe 

Žūrijas komisijas 

sēdi protokolē: 
Dace Baltiņa 

 

Sēdē piedalās: 

         

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 

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 meta konkursa dokumentācijas precizēšanu. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par meta konkursa dokumentācijas precizēšanu. 



 

 

 

Žūrijas 

komisijas 

priekšsēdētāja/ 

žūrijas 

komisija 

 

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja informē, ka 25.02.2016. ir saņemts telefona zvans 

no, iespējams, potenciālā meta konkursa dalībnieka puses, norādot, ka ir iebildumi 

attiecībā par meta konkursa žūrijas komisijas sastāvu, jo nav iekļauti vismaz 1/3 

daļa arhitektu. 

Ievērojot minēto, žūrijas komisijas priekšsēdētāja ierosina, lai ievērotu Publisko 

iepirkumu likuma 72.panta trešās daļas regulējumu, izslēdzot nekonsekvences 

attiecībā  par žūrijas sastāvu un metu konkursā noteiktajām prasībām, precizēt 

informāciju par dalībnieku. 

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: 

(1) redakcionāli precizējot Nolikuma 1.8.1.pk., nosakot, ka “metu konkursā 

var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas 

(vai vairāku juridisko personu izveidotas apvienības), kā arī fiziskas 

personas”. 

(2) izslēgt Nolikuma 4.1.2.pk. 

(3) precizēt Nolikuma 7.4.pk., nosakot, ka “pēc devīžu atšifrējumu 

nosaukšanas atbildīgais sekretārs pārbauda godalgoto vietu ieguvēju 

atbilstību Nolikuma 4.daļā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām”. 
Sēdes beigas: 26.02.2016.., plkst.11:45. 

 

 

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja:  _______________/E. Puķe/ 

 

 

Žūrijas komisijas locekļi: 

_______________/I. Trapiņa/ 

 

_______________/A. Stirna/ 

 

_______________/I. Ķiece/ 

 

 
 

 

 

 

Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs _______________/D. Baltiņa/ 

 

 

 

 


