IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekta aktualitātes, 10.02.2012.
Projektā paredzētās aktivitātes tiek īstenotas Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
dienesta viesnīcā Hipokrāta ielā 1, Rīgā.
Aktivitātes „Bibliotēkas modernizēšana” ietvaros ēkas 1.stāvā uzsākta un pabeigta telpu
renovācija, izveidojot bibliotēku ar kopējo platību 154 m2, t.sk. lasītavu, divām grāmatu
krātuvēm, atpūtas telpu bibliotekāram, tualetes telpu. Darbi tika veikti saskaņā ar projektā
plānoto darbu izpildes grafiku, vienkāršoto renovācijas plānu un būvdarbu aprakstu. Renovācijas
gaitā veikts sekojošs darbu apjoms: nojaukšanas un sagatavošanas darbi apdarei, durvju
uzstādīšana, sienu apdare, griestu apdare, grīdu ierīkošana, inženiertīklu un ierīču ierīkošana,
dienesta ieejas lieveņa un kāpņu remonts. Bibliotēkas iekārtošanai izgatavotas, piegādātas un
uzstādītas bibliotēkas mēbeles (11 darba galdi, 5 datorgaldi, 1 žurnālgalds, 35 plaukti, 1 stūra
sekcija, 30 koka krēsli, 7 datorkrēsli). Veikta kopētāja, svītru koda skenera, 7 stacionāru datoru
komplektu, daudzfunkciju printera iegāde.
Aktivitāte „Telpu renovācija”.
1.1.Auditoriju un laboratoriju telpu grupu renovācija.
Kopējais plānotais renovējamo auditoriju un laboratoriju telpu apjoms - 1197,40 m2 . Saskaņā ar
projektā plānoto, tiek veidots vienots telpu komplekss ēkas 1., 2. un 3.stāvā, kas ietvers ne tikai
izolēti renovētas mācību telpas, bet veidos estētiski vienotu un funkcionālu mācību vidi ar
auditorijām, laboratorijām, darba telpām akadēmiskajam personālam. Renovētās telpas tiks
izmantotas ne tikai studiju procesā teorētisko un praktisko nodarbību norisei, bet arī ar medicīnas
jomu saistīto tālākizglītības kursu nodrošināšanai, kā arī semināru/konferenču norisei.
1.2. Infrastruktūras pielāgošana un vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību
traucējumiem.
Veikta ēkas galvenās ieejas mezgla pārbūve, kā arī atbilstoša sanitārā mezgla izveide un
aprīkošana. Uzsākta galvenās ieejas lieveņa rekonstrukcijas darbu saskaņošana. Paredzēts
izveidot uzbrauktuvi personām ar kustību traucējumiem.
1.3.Infrastruktūras pielāgošana un vides pieejamības nodrošināšana studentiem ar bērniem.
Ēkas 1.stāvā izveidota bērnu rotaļu istaba, renovēts un aprīkots blakus esošais sanitārais mezgls.
Aktivitātes „Iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizēšana” ietvaros
iepirkti 275 auditoriju krēsli ar nolokāmu galdiņu. Iepirkta datortehnika un biroja tehnika: 18
stacionāri datori, 16 datoru monitori, 2 interaktīvo tāfeļu komplekti, 5 projektori, 3
daudzfunkciju printeri. Koledžas studentu apmācības nodrošināšanai uzsākta medicīniskā
aprīkojuma iegāde.

