
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekts  „Latvijas  Universitātes  Rīgas  Medicīnas  koledžas 
infrastruktūras  modernizēšana  veselības  aprūpes  studiju 
programmās”

Īstenošanas laiks 10.05.2010. – 31.07.2012.

Projekts norisinās Hipokrāta ielā 1, Rīgā

Apstiprinātais finansējums 241 638,00 LVL:

205 391,00 LVL Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85 %)
17 323,00 LVL  Latvijas valsts budžeta finansējums                     (7,17 %)
18 924,00 LVL  LU Rīgas Medicīnas koledžas finansējums (7,83 %)
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Plānotās aktivitātes

 Telpu renovācija, izveidojot 
auditoriju un laboratoriju telpu 
grupas, t.sk. pielāgojot  pieejamību 
personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un studentiem ar 
bērniem.

 Iekārtu, aprīkojuma un 
informācijas tehnoloģiju 
modernizēšana.

 Bibliotēkas modernizēšana.
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Datortehnikas un biroja 
tehnikas iegāde

Auditoriju krēslu piegāde 
un montāža

Telpu renovācija auditoriju 
un laboratoriju ierīkošanai, 
t.sk. remontdarbi vides 
pieejamības 
nodrošināšanai

Mēbeļu iegāde un montāža. Bibliotēkas mēbeļu 
piegāde un montāža

Inventāra, t.sk. bērnu 
rotaļu istabai iegāde

Medicīniskā aprīkojuma 
piegāde un uzstādīšana. 

Telpu renovācija 
bibliotēkas ierīkošanai

Plānotie 
iepirkumi

Aktuālie iepirkumiĪstenotie iepirkumi
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Projekta progress

renovētas 2 auditoriju un laboratoriju telpu 
grupas ēkas 1., 2. un 3.stāvā, t.sk.:
5 auditorijas 60-80 studentiem teorētiskām 
nodarbībām, 8 darba vietas akadēmiskajam 
personālam un telpas studentu atbalsta 
dienestam, paplašināts ieejas mezgls ēkā un 
ierīkota tualetes telpa personām ar 
funkcionāliem traucējumiem

Telpu renovācija auditoriju 
un laboratoriju ierīkošanai, 
t.sk. remontdarbi vides 
pieejamības 
nodrošināšanai.

bibliotēka aprīkota ar 11 darba galdiem, 5 
datorgaldiem, 1 žurnālgaldu, 35 grāmatu 
plauktiem, 1 stūra sekciju, 30 krēsliem, 7 
datorkrēsliem

Bibliotēkas mēbeļu 
piegāde un montāža

izveidotas bibliotēkas telpas154,8 m2 

lasītava, 2 grāmatu krātuves, atpūtas telpa 
bibliotekāram, tualetes telpa

Telpu renovācija 
bibliotēkas ierīkošanai
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Projekta progress

uzsākta modernu tehnoloģiju 
medicīniskā aprīkojuma iegāde studiju 
programmu īstenošanai (auskultācijas 
manekens, eneterālās barošanas sūknis, 
infuzomats, perfuzors, 2 defibrilatori, 
kateterizācijas manekens, klizmas 
veikšanas simulators, roku higiēnas 
pārbaudītājs, binokulārais mikroskops, 
elektrokardiogrāfs u.c.)  

Medicīniskā aprīkojuma piegāde un 
uzstādīšana

iepirkta datortehnika un biroja tehnika: 
18 stacionāri datori, 16 datoru monitori, 
2 interaktīvo tāfeļu komplekti, 5 
projektori, 3 daudzfunkciju printeri

Datortehnikas un biroja tehnikas 
iegāde

iegādāti un auditorijās izvietoti 275 krēsli 
ar atlokāmiem galdiņiem

Auditoriju krēslu piegāde un montāža

 
 

Projekta finansējuma apguve līdz 20.09.2011.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 241 638 LVL
2010.g. decembrī saņemts avansa maksājums 111 357 LVL

5. Līdz 2011.gada beigām plānots apgūt 93% no projekta kopējām izmaksām

- medicīnas iekārtu piegāde, 
uzstādīšana (id.LU RMK 2011/5-ERAF)
- mēbeļu iegāde un montāža (id.LU 
RMK 2011/7-ERAF)

4. Līdz 2011.gada novembrim plānots 
noslēgt līgumus par kopējo summu 41 
777,83 LVL 

- noslēguma maksājums par telpu 
remontdarbiem 1., 2., 3.stāvā (id.LU 
RMK 2011/4-ERAF)
- par būvuzraudzību
- par medicīnas iekārtu piegādi, 
uzstādīšanu (id.LU RMK 2011/2-ERAF)

3. Līdz 2011.gada novembrim plānots 
veikt maksājumus 35 108,43 LVL 
apmērā saskaņā ar noslēgtajiem 
iepirkumu līgumiem, līdz ar to pilnā
apmērā tiks segta saņemtā avansa 
maksājuma summa 

2011.gadā
85 319,58 LVL

2010.gadā
4 939,12 LVL

2. No saņemtā avansa maksājuma 
summas 111 357 LVL apgūts 81%

2011.gadā

85 319,58 LVL

2010.gadā

63 096,64 LVL

1. No projekta attiecināmajām 
izmaksām 241 638 LVL apgūts 61% 
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Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēkas grāmatu 
krātuve un kāda no auditorijām pēc renovācijas
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Veikta galvenās ieejas mezgla pārbūve un tualetes telpas izveide 1.stāvā, 
nodrošinot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem
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Auditorija ēkas 1.stāvā (pirms un pēc remonta) - aprīkota ar projekta ietvaros 
iegādātajiem krēsliem un informācijas tehnoloģijām. Nodrošināta piekļuve arī
personām ar funkcionāliem traucējumiem.
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Studentu ēstuvei un bērnu rotaļu istabai piegulošs gaitenis 1.stāvā (pirms un 
pēc remonta).
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Divas renovētās auditorijas tika aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm. Š.g. 
augustā – docētāji ”apgūst” interaktīvo tāfeli. Septembrī uzsākts jaunais studiju 
gads.

 
 
 
 
projektu vadītāja Līga Daugaviete 
Tālr. 67840741 
liga.daugaviete@rmkoledza.lv 
 
Rīgā, 26.10.2011. 
 
 
 


