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Projekta īstenošanas aktualitātes 2011.gada 4.ceturksnī 
 

2011.gada 31. decembrī tika noslēgts ERAF projekts „Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā 

Krusta medicīnas koledžas veselības aprūpes studiju programmu infrastruktūras modernizācija”, 

Vienošanās Nr. 2010/0118/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/015 grozījumi Nr. 1/2010/3DP/487, Nr. 

2/2011/3DP/224, Nr. 3/2011/3DP/267, Nr. 4/2011/3DP/886. Projektā tika paredzētas divas 

aktivitātes: 

1. Telpu renovācija un infrastruktūras pielāgošana; 

2. Tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizēšana.  

Projekta īstenošanas rezultātā tika plānots renovēt konferenču zāli, 7 pirmsklīnikas laboratorijas un 4 

auditorijas, uzlabot ugunsdrošības sistēmu, izveidot komunikāciju kanālu, nomainīt elektroinstalāciju, 

iegādāties kāpurķēžu pacēlāju un renovēt ārdurvis, kā arī iegādāties krāsaino kopiju izgatavotāju, 

uzstādīt 5 informācijas tehnoloģijas komplektus, iegādāties 6 iekārtu komplektus, 12 mēbeļu 

komplektus un modernizēt e – bibliotēku. 

Īstenojot projekta aktivitātes, veicot projektā apstiprinātos publiskos iepirkumus, tika ietaupīti 

140 714,00 LVL. Ņemot vērā minēto un analizējot projekta īstenošanas laikā sasniegtos rezultātus, 

tika meklēti iespējamie projekta grozījumi saistībā ar projekta kopējo finansējumu. Analīzes rezultātā 

tika konstatēts, ka ir iespējams renovēt vēl 2 pirmsklīnikas laboratorijas un 1 auditoriju, uzstādīt 

papildus 1 informācijas tehnoloģijas komplektu, 3 iekārtu komplektus un 1 mēbeļu komplektu. 

Analīzes rezultātā tika konstatēts, nepieciešama ēkas jumta seguma karnīzes elementu, tekņu un 

noteku nomaiņa, lai nepieļautu ēkas turpmāko pamatelementu bojāšanos. Sākotnēji finanšu trūkuma 

dēļ projektā bija iekļauta tikai daļa no konferenču zāles, bez zāles foajē un zāles koridora. Ņemot 

vērā, ka jumta bojājumu dēļ ir sabojāti ne tikai konferenču zāles griesti, bet arī zāles foajē un zāles 

koridora griesti un ārsienas, tādēļ arī konferenču zāles foajē un zāles koridoram bija nepieciešams 

kosmētiskais remonts. 

VIAA tika iesniegts projekta grozījumu pieprasījums un 2011. gada 20. aprīlī tas tika apstiprināts. 

Projekta mērķu sasniegšanai tika veiktas šādas darbības: 

1. Telpu renovācija un infrastruktūras pielāgošana: 



1.1. Konferenču zāles ar zāles foajē un zāles koridoru, deviņu laboratoriju un piecu auditoriju 

renovācija. 

Renovācijas ietvaros veikta: elektrības vadu, vājstrāvas tīklu kanālu (sistēmas) izbūve, 

ugunsdzēsības sistēmas, apgaismes sistēmas instalēšana un montāža; sanitārtehniskie darbi, tai 

skaitā ventilācijas (vēdināšanas) sistēmu uzstādīšana; namdaru, sienu un griestu apdares darbi; 

grīdu klājumu ierīkošana un informācijas tehnoloģiju uzstādīšana. 

1.2. Infrastruktūras pielāgošana. 

Projekta ietvaros iegādāts kāpurķēžu pacēlājs, kas paredzēts kā ekonomisks pacelšanas 

palīglīdzeklis riteņkrēsla izmantotājiem, un veikta ārdurvju renovācija, kas atvieglo iekļūšanu 

Koledžā personām ar kustību traucējumiem. 

Telpu renovācija tika veikta pakāpeniski divu gadu laikā.  

       1.3. Ēkas jumta seguma karnīzes elementu, tekņu un noteku nomaiņa: 

Projekta rezultātā nomainīti karnīzes skārda elementi, piekļāvuma elementi, teknes, to balsta 

konstrukcija, notekas, izveidota sateknes iestrāde ar skārdu.  

1.4. Jumta lietus ūdens teknēs un notekās izveidota divvadu elektroapsilde.  

2. Tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizēšana:  

2.1. Datortehnikas, programmatūras un biroja tehnikas iegāde. 

      Projekta ietvaros iegādāti un uzstādīti 6 informācijas tehnoloģijas komplekti un krāsaino kopiju 

izgatavotājs. 

2.2. Pamatlīdzekļu – tehnoloģisko iekārtu iegāde, uzstādīšana un tehniskās ekspluatācijas 

apmācība. 

      Projekta ietvaros iegādāti 9 iekārtu komplekti pirmsklīnikas laboratorijām procedūru apguvei: 2 

injekciju un infūzu laboratorijās, pacienta kopšanas laboratorijā, neatliekamās palīdzības un 

katastrofu medicīnas laboratorijā (2 komplekti), gremošanas sistēmas procedūru laboratorijā, 

grūtnieču un ginekoloģisko pacientu aprūpes laboratorijā, uroģenitālās sistēmas procedūru 

laboratorijā un ķirurģijas laboratorijā. 

2.3. Mēbeļu iegāde. 

Iegādāti 13 mēbeļu komplekti. 

2.4. Modernizēta e – bibliotēka. 

Iegādāti 10 datori. 

2011. gada 30. decembrī notika Projekta noslēguma prezentācijas seminārs.  
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