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LU Rīgas Medicīnas
koledžas Finanšu un
projektu daļas vadītāja
2010. gada 10. jūnijā
starp Valsts izglītības attīstības aģentūru, Latvijas
Universitāti (LU) un LU
Rīgas Medicīnas koledžu noslēgta vienošanās
par Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF)
projekta īstenošanu „LU
Rīgas Medicīnas koledžas
infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes
studiju programmās” (Nr.
010/0125/3DP/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
lati, tostarp ERAF finansējums – 198 501 lats, valsts
budžeta
līdzfinansējums
– 16 744 lati, LU Rīgas Medicīnas koledžas līdzfinansējums – 18 286 lati.
2012. gadā LU Rīgas
Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšanas projekts sekmīgi
beidzies. Atbilstīgi projektā plānotajam 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 mācības, radīti
apstākļi studentu zinātniskajai darbībai, kā arī notikušas vairākas studentu
zinātniski praktiskās kon-

ferences un tālākizglītības
pasākumi veselības aprūpes nozarē strādājošām
ārstniecības personām.
Liela projekta finansējuma daļa (8%) novirzīta
vides pieejamības nodrošināšanai personām ar
funkcionāliem traucējumiem un studentiem ar
bērniem. Ēkai nomainītas ārdurvis un izbūvēta
normatīviem
atbilstīga
uzbrauktuve. Pilnībā renovētais ēkas ieejas mezgls tagad ļauj koledžas ēkā
droši iekļūt kā cilvēkiem
ratiņkrēslos, tā māmiņām
ar mazuļiem ratiņos. Ēkas
1. stāvā ir iespēja organizēt mācības studentiem
ar kustību traucējumiem
– šeit ir gan parocīgi pieejama, plaša auditorija,
gan bibliotēka ar datoriem
un bezvadu interneta pieslēgumu, gan virtuve, kur
ieturēt brokastis vai pusdienas, gan speciāli aprīkota tualete personām ar
funkcionāliem traucējumiem. Studentiem, kuriem
uz pāris stundām nav kur
atstāt mazuļus, šeit pat, 1.
stāvā, ir pieejama bērnu
rotaļu istaba, kurā mazais
var gan „multenīti” paskatīties, gan, mammu vai tēti
gaidot, jauno slidkalniņu
iemēģināt. To visu bija iespējams sagādāt, izmantojot projekta finansējumu.
Lielākā projekta finansējuma daļa, proti, 102 441
lats jeb 42%, veltīta iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādei.
Iegādātās aprūpes lelles,
dažādi manekeni (multifunkcionālais, intravenozās iejaukšanās, kateterizācijas, auskultācijas, brūču šūšanas), brūču apstrā-

des imitators, dzemdību
simulators, intravenozo un
intramuskulāro injekciju
trenažieris, enterālās barošanas sūknis, defibrilators, fiziogrāfs, spirometrs,
infuzomats,
perfuzors,
elektrokardiogrāfs, māsu
posteņi, multifunkcionālas gultas ar pretizgulējumu matračiem dod iespēju
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.
Ar ERAF finansējumu, īstenojot projektu,
tika pilnībā renovētas un
modernizētas
koledžas
bibliotēkas telpas un aprīkojums, lai nodrošinātu
informācijas resursu pieejamību gan studentiem,
gan mācībspēkiem. Šim
nolūkam tika iztērēti 10%
no projekta kopējā finansējuma.
Projekta gaitā LU Rīgas
Medicīnas koledžas lietošanā un apsaimniekošanā
esošajā ēkā atjaunots un
izremontēts 1197,4 m2 liels
studiju telpu komplekss,
izmantojot 91 142 latus no
ēku, telpu un infrastruk-

Renovētais koledžas ieejas mezgls.
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Modernizēta LU Rīgas Medicīnas
koledžas infrastruktūra

Bērnu rotaļu istaba, kurā studenti var atstāt pieskatīšanai savus mazuļus.
tūras renovācijai paredzētā finansējuma, kas ir 38%
no projekta kopējiem izdevumiem.

Izvērtējot projekta īstenošanas periodu, varam
secināt, ka ERAF projekta
mērķis – veikt ieguldīju-

mu topošo veselības aprūpes nozares speciālistu izglītībai nākotnē – ir sasniegts.

iespēja

Izsludināts literāro darbu konkurss vecāko klašu skolēniem
IK IK informācija
Latvijas Rakstnieku savienība (LRS) sadarbībā
ar Vidzemes Kultūras un
mākslas biedrību „Haritas” izsludina vecāko klašu
skolēnu un skolas vecuma
jauniešu (14–19 gadi) literāro darbu konkursu. 80
interesantāko darbu autori
saņems grāmatu balvas un
piedalīsies speciālā seminārā Rīgā, bet 30 veiksmī-

gākie autori vasarā piedalīsies Kultūras ministrijas atbalstītajā 5 dienu seminārā
„Aicinājums” Saulkrastos.
Konkursam var iesniegt
literārus darbus visos žanros: dzeja, proza, drāma.
Iesniedzamo darbu apjoms
dzejā ir līdz 300 rindām,
prozā un dramaturģijā –
līdz 20 000 zīmēm. Konkursā tiek aicināti piedalīties arī mazākumtautību
skolu audzēkņi ar saviem

darbiem savā dzimtajā valodā. Iesūtītos darbus vērtēs LRS biedri – Guntars
Godiņš, Aivars Eipurs, Rolands Briedis, Dainis Grīnvalds un Jānis Jurkāns.
Skolēnu literāro darbu konkurss aizsācies jau
pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. Konkursa
darbība vairakkārt tikusi pārtraukta, un pēdējie
konkursi
norisinājušies
2005. un 2009. gadā. Pēdē-

jais konkurss notika 2009.
gadā, un tajā tika iesniegti
111 darbi, no kuriem apbalvoja 40.
Pēc 2 gadu pārtraukuma konkurss tiek atjaunots ar Latvijas Rakstnieku savienības un Literārās
akadēmijas iniciatīvu, ko
atbalsta Kultūras ministrija.
Darbi konkursam iesniedzami līdz šā gada 13.
februārim e-pastā drama@

latnet.lv. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 15. martā,
un tie tiks publicēti Latvijas Rakstnieku savienības
mājaslapā www.rakstnieciba.lv.
Uz konkursa noslēguma
ceremoniju šā gada marta
beigās, kas norisināsies jaunajās Latvijas Rakstnieku
savienības telpās A. Čaka
muzejā Rīgā, Lāčplēša ielā
48 – 12, tiks aicināti visi
konkursa dalībnieki. Pasā-

kumā tiks nolasīti interesantāko darbu fragmenti.
Apbalvoti tiks visi dalībnieki, bet labāko darbu autori saņems īpašas veicināšanas balvas no uzņēmējiem un uzaicinājumu piedalīties vasaras seminārā
„Aicinājums”. Plānots, ka
vasaras noslēgumā Latvijas skolu audzēkņi tiks aicināti uz interesantāko
konkursa darbu teatralizētiem lasījumiem.

