IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana
veselības aprūpes studiju programmās
2010.gada 10.jūnijā starp Valsts izglītības attīstības aģentūru, Latvijas Universitāti un
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu noslēgta vienošanās par Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta īstenošanu „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
infrastruktūras
modernizēšana
veselības
aprūpes
studiju
programmās”
Nr.2010/0125/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/020. Projekta īstenošanas vieta: Hipokrāta iela
1, Rīga, īstenošanas laiks no 01.05.2010. līdz 31.12.2012. Projekta kopējais finansējums 241
638 Ls, t.sk. ERAF finansējums 198 501 Ls, valsts budžeta līdzfinansējums 16 744 Ls,
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas līdzfinansējums 18 286 Ls.
2012.gadā LU Rīgas Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšanas projekts
sekmīgi noslēdzies. Saskaņā ar projektā plānoto, Rīgā, Hipokrāta ielā 1, izveidots vienots
telpu komplekss ēkas 1., 2. un 3.stāvā, kas veido estētiski vienotu un funkcionālu studiju vidi
ar auditorijām, laboratorijām, darba telpām akadēmiskajam personālam. Sakārtotā un
komfortablā vidē rosīgi norit mācību process, radīti apstākļi studentu zinātniskajai darbībai,
kā arī notikušas vairākas studentu zinātniski praktiskās konferences un tālākizglītības
pasākumi veselības aprūpes nozarē strādājošām ārstniecības personām.
Visaktīvākais darbs projekta īstenošanā norisinājās 2011.gadā. 2012.gadā pabeigta
darbība visās projekta aktivitātēs: pilnībā iekārtota un nodota studentu rīcībā bērnu rotaļu
istaba, noslēgušās aprīkojuma un iekārtu piegādes mācību procesam, izstrādāts koledžas
galvenās ieejas rekonstrukcijas projekts un veikti būvdarbi, kā arī to autoruzraudzība un
būvuzraudzība. Ēkai nomainītas ārdurvis un izbūvēta normatīviem atbilstoša uzbrauktuve,
kas norobežota ar margām. Nomainīts lieveņa segums, pārbūvēti pakāpieni. Tagad koledžā
droši var iekļūt kā cilvēki ratiņkrēslos, tā māmiņas ar mazuļiem ratiņos. No projekta
līdzekļiem finansēta ēkas tehniskā inventarizācija, lai fiksētu ēkas pārbūvi Valsts Zemes
dienestā. Ar publikāciju laikrakstā „Izglītība un Kultūra” 2013.gada 10.janvārī noslēgušies
projekta publicitātes pasākumi.
Atskatoties uz projekta īstenošanas periodu, varam secināt, ka Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta īstenošana ir sasniegusi mērķi – veikt ieguldījumu topošo veselības
aprūpes nozares speciālistu izglītībai nākotnē.
Lielākā projekta finansējuma daļa, proti, 102441 lats jeb 42% veltīta iekārtu, piederumu,
aprīkojuma un tehnoloģiju iegādei, kas ļauj mācīt topošās māsas un ārstu palīgus darboties
slimnīcas videi pietuvinātos apstākļos ar iekārtām, kādas izmanto pacientu veselības aprūpei
ikdienas praksē. Vienlaikus ar medicīniskā aprīkojuma iegādi iekārtota moderna informātikas
laboratorija, kurā studenti var pilnveidot savas datorlietotāju iemaņas un prasmes informācijas
meklēšanā. Tāpat iegādātas licencētas programmatūras „Vīnes testu sistēma” un „CogniPlus”,

ko paredzēts lietot psiholoģijas, anatomijas un fizioloģijas studijās, kā arī pētniecībā kvalifikācijas darbu izstrādē.
Auditoriju un laboratoriju telpu grupas renovācijā un pārējos remontdarbos ieguldīti
91142 lati ēku, telpu un infrastruktūras renovācijai paredzētā finansējuma, kas veido 38% no
projekta kopējām izmaksām.
Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumam, projekta ietvaros tika
pilnībā renovētas un modernizētas koledžas bibliotēkas telpas un aprīkojums. Šim nolūkam
tika iztērēti 10% no projekta kopējā finansējuma.
Projekta gaitā Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža ieguvusi moderni
aparīkotu, renovētu 1197,4 m2 plašu studiju telpu kompleksu un ēka kļuvusi pieejama
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un studentiem ar bērniem, sasniedzot ERAF
aktivitātes 3.1.2.1 „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā
nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionālie
traucējumiem” pamatmērķus.

