
 

 

   

   

 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

ŽŪRIJAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.3 

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: 08.03.2016. 

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 

Attaisnojoša 

iemesla dēļ 

nepiedalās 

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 

komisija 

 

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja informē, ka ir saņemti jautājumi no potenciālā 

dalībnieka, virzot tos izskatīšanai žūrijas komisijai. 

Dalībnieks: 

[1] Vai ir pieejams nedaudz sīkāks un vairāk izklāsts aprasts par teritorijas 

telpiskās struktūras un labiekārtojuma reģenerācijas koncepciju par deviņu dārzu 

izveidi RPNC teritorijā?\ 

[2] Kādas prasības ir Dienas stacionāra pacientu resocializācijas telpai 150m2? 

Kāda viņai ir funkcija? Tiešam, tas ir viena 150m2 liela telpa bez starpsienām? 

[3] Par telpu programmas struktūrshēmu: 

NARKOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS (250m2), vai ārstniecības bloka 

telpas (6 punkti) ir tajos 250m2? 

Tas pats ar PSIHIATRISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS (375m2), vai ārstniecības 

bloka telpas ir iekļauti tajos 375m2? Respektīvi sanāk, ka narkoloģiskās palīdzības 

dienesta ārstniecības bloks ir aptuveni 250m2 liels un psihiatriskās palīdzības 

dienesta ārstniecības bloks ir 375m2 liels? Bet savukārt ADMINISTRATĪVAIS 

BLOKS (185m2) ar savām telpām (5 punkti), un papildus klāt nāk: 

- Gaismas terapijas telpa, 

- Ārstu konsultatīvo komisiju telpa, 

- Mūzikas, mākslas, kustību terapijas un ergoterapeita telpa, 

- Pacientu ēdināšanas telpa/ virtuve, 

- Sociālā darbinieka kabinets. 

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

ēkā? Pacienti, viesi, personāls? 

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: 

[1] tiek gatavota precizēta informācija, lai pēc iespējams būtu plašāks 

redzējums par deviņu dārzu koncepciju. 

[2] resocializācijas telpai ir jābūt funkcionāli izveidotai tā, lai nepieciešamības 

gadījumā varētu telpu sadalīt 3 (trīs) daļās. Tās būs telpas sanāksmēm, grupu 

nodarbībām u.tml. 

[3] psihiatriskās palīdzības dienestā ārstniecības bloka telpas ir iekļautas šajos 

375 kvm., tas pats attiecas arī uz narkoloģiskās palīdzības dienestu.  

Administratīvā blokā visas telpas ir paredzētas abiem dienestiem. Papildus 

jāatzīmē, ka gaismas terapijas telpu, mūzikas, mākslas, kustību terapijas, 

ergoterapijas telpas, pacientu ēdināšanas telpas, sociālā darbinieka kabinets ir 

domāti abu dienestu dienas stacionāra pacientu vajadzībām, līdz ar to ir 

konceptuāli jālemj par to izvietojumu, lai šis telpas būtu pieejamas savstarpēji 

netraucējot abu dienestu pacientu plūsmu (katrs nāk no savas puses). 

[4] projektējamā ēkā paredzēti 60 darbinieki, dienas stacionārs psihiatrijā 20 

pacientiem, narkoloģijā dienas stacionārs 10 pacientiem, ambulatorie 

apmeklētāji psihiatrijā +/- 110-120 (ieskaitot auto un ieroču atļaujas 

pretendentus, izziņu prasītājus, kas ir 20-25 dienā), narkoloģijā +/- 90-100.  

Iepirkuma komisijai nav īsti skaidra potenciālā dalībnieka jautājums par 

viesiem, kas ar to tiek prezumēts?  
Sēdes beigas: 08.03.2016.., plkst.11:45. 

 

 

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja:  _______________/E. Puķe/ 

 

 

Žūrijas komisijas locekļi: 

_______________/I. Trapiņa/ 



 

 

 

_______________/A. Stirna/ 

 

_______________/A Ozols/ 

 

 
 

 

 

 

Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs _______________/D. Baltiņa/ 

 

 

 

 

 


