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Jubilejas gada ietvaros turpināsim un uzsāksim jaunus izcilību un 
pētniecību veicinošus projektus, kas attīstīs studējošo inovāciju 
kapacitāti, konkurētspējīgu izglītību, sabiedrības iesaisti savas nākotnes 
veidošanā un labklājības celšanā. Sveicot universitāti jubilejā, aicinām 
atbalstīt tās darbību un piedalīties tās mērķu sasniegšanā!
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70 augstskolas gadi cauri laikiem ir apliecinājuši mūsu spēju būt 
nozares flagmanim plašā reģionā. Rīgas Stradiņa universitātes vēsture 
parāda, ka vienmēr esam spējuši piesaistīt izcilākos prātus ar bagātu 
praktisko pieredzi. Rezultātā šodien RSU ir viena no modernākajām 
universitātēm Baltijā, ar plašu studiju programmu piedāvājumu 
veselības aprūpē un sociālo zinātņu jomā, spēcīgu pētniecisko bāzi  
un starptautisku atpazīstamību.
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Lampa
Sarunu festivāls LAMPA ir vide un impulss nemitīgai 

sevis pilnveidošanai mūžīgi mainīgajā pasaulē. Viss sā-
kas ar sarunu. LAMPA ir platforma jēgpilnām diskusi-
jām un sarunām. LAMPA ir vide tiešai saziņai starp da-
žādiem sabiedrības pārstāvjiem. Mēs katrs esam valsts 
– sabiedrības līdzdalībai ir izšķiroša nozīme!

2020. gadā festivāls notiks 19.—20. jūnijā, kurā RSU 
tiks plaši pārstāvēta ar turpat 30 ekspertu un domātā- 
ju dalību.

Sekot aicinājumam,
kalpot SABIEDRĪBAI

Atvērtās lekcijas  
vidusskolas skolotājiem

RSU mācībspēki iepazīstina skolotājus ar informāciju 
un metodēm, kā mācību stundas padarīt aizraujošākas 
un kā jaunākās medicīnas tehnoloģijas vai psiholoģiskās 
metodes izmantot mācību procesa optimizēšanai.

Eiropas Zinātnieku nakts
Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas iniciēts un līdzfi-

nansēts pasākums, kas notiek katru gadu septembra 
pēdējā piektdienā, saistošā veidā skaidrojot zinātnes 
sasniegumus un ļaujot ielūkoties zinātnisko laboratori-
ju darba noslēpumos. RSU piedāvā apmeklējumus si-
mulāciju mācību telpās, studentu radio, kriminālistikas 
kabinetā un dažādās zinātniskajās laboratorijās, kurās, 
piemēram, var noteikt DNS.

I-Novuss
Neatkārtojama iespēja vienkopus dzirdēt iedvesmo-

jošas idejas un pieredzes stāstus, iesaistīties diskusi-
jās un piedalīties uzņēmējdarbības darbnīcās. Festivālā 
darbojas Ideju banka jeb telts, kurā apvienojušās sep-
tiņas augstskolas, tai skaitā RSU. Ideju banka iecerēta 
kā platforma svaigām idejām, spilgtiem viedokļiem un 
tīklošanās iespējām ar mērķi sekmēt inovācijas spēju 
un uzņēmīgumu studentu un skolēnu vidē.
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RSU ISC 2020
27.–28. marts

www.isc.rsu.lv

Starptautisko studentu zinātnisko konferenci Health 
and Social Sciences rīko RSU Studējošo pašpārvalde ar 
mērķi veicināt jauniešu iesaisti pētniecībā, iepazīstinot 
ar aktuālākajiem studentu veiktajiem pētījumiem un 
radot starptautisku platformu, kur tīkloties un rast aiz-
metņus jaunai zinātniskai sadarbībai. Šī ir Baltijā lielākā 
starptautiska mēroga studentu zinātniskā konference, 
kurā piedalās vairāk nekā 2000 dalībnieku no vairākām 
pasaules valstīm.

ISHM2020
24.–28. augusts 

www.ishm2020.com

Pateicoties ilgstošai un veiksmīgai dalībai Starptau-
tiskajā medicīnas vēstures asociācijā, RSU Medicīnas 
vēstures institūtam uzticēts rīkot 47. Starptautiskās 
medicīnas vēstures asociācijas kongresu Rīgā. Šis ir 
asociācijas 100. jubilejas kongress, kas uzliek īpašu 
pienākumu visaugstākajā līmenī reprezentēt Latviju un 
tās medicīnisko sabiedrību.

STARPTAUTISKA vide  
un pasaules pieredze

RSU RESEARCH 
WEEK 2021

Ik pārgadus RSU rīko starptautiska līmeņa pasāku-
mu esošajiem un topošajiem pētniekiem veselības ap-
rūpes un sociālo zinātņu jomā – RSU Research Week 
(RSU Zinātnes nedēļa). Atklāta ar eksprezidentes Vai-
ras Vīķes-Freibergas iedvesmojošo uzrunu, RSU Rese-
arch Week 2019 pulcēja vairāk nekā 50 starptautiski 
atzītu ekspertu un ap 5000 klātienes un tiešsaistes 
interesentu. Piecu dienu laikā RSU izskanēja ziņojumi 
par vairāk nekā 1250 zinātniskajiem pētījumiem, tika 
skatīti reti klīniskie gadījumi, notika virkne vieslekci-
ju, praktisko darbnīcu, industrijas satelītsimpoziju un 
izstāžu, kas atvērtas plašai publikai. Patlaban tas ir vē-
rienīgākais un starptautiskākais šāda veida notikums 
Latvijas zinātnē, un jau šobrīd tiek strādāts pie RSU 
Research Week 2021.
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“Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības 
veselības institūts sadarbībā ar Tartu Universitātes 
Ģimenes medicīnas un sabiedrības veselības institū-
tu (Igaunija), Lietuvas Veselības zinātņu universitāti 
un Norvēģijas Vēža reģistru tuvākos četrus gadus 
(10.2019.–09.2023.) strādās pie dzemdes kakla vēža 
skrīninga modernizēšanas projektā Dzemdes kakla 
vēža ierobežošana: inteliģenti un personalizēti risinā-
jumi vēža skrīningam (Towards elimination of cervical 
cancer: intelligent and personalised solutions for can-
cer screening).”

“Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) sadarbībā ar Lat-
vijas IT uzņēmumu SIA “Mikrotīkls” ir izveidojusi inicia-
tīvu, kas cer uzlabot ļaundabīgo audzēju ārstēšanu bēr-
niem, attīstīt indivīdiem pielāgotas terapijas un būtiski 
uzlabot mazo pacientu izdzīvošanas iespējas.”

Sabiedrības veselības 
institūts iesaistās 

starptautiskā projektā 
par dzemdes kakla vēža 

skrīninga modernizēšanu

Pētīs bērnu ļaundabīgo 
audzēju gēnus, lai 

uzlabotu ārstēšanu

Citāts no avota – https://ej.uz/cdpc

Citāts no avota – https://ej.uz/jc1m 

Zinātnieku brokastis Zinātnieku brokastis ir tradicionāls notikums Rīgas 
Stradiņa universitātes dzīvē, kas norisinās katra mē-
neša pirmajā trešdienā. Pasākums tiek organizēts ar 
mērķi, lai pieredzes bagātie zinātnieki, jaunie zinātnieki 
un studējošie sadarbībā ar industrijas, valsts sektora 
un nevalstiskajām organizācijām dalītos pieredzē par 
zinātniskai kopienai aktuāliem jautājumiem,  veicinātu 
pušu sadarbību un zinātnes atvērtību. Brokastu laikā 
tiek šķetinātas tādas tēmas kā “Starpdisciplinaritātes 
nozīme kognitīvo zinātņu pētniecībā”,“Pētnieciskās ak-
tivitātes militārās medicīnas jomā”, “Finanšu piesaiste 
pētniecības projektiem” un tamlīdzīgi.

PĒTNIECĪBĀ balstītas studijas
Panākumu atslēga pētniecībā ir pieredzējušu pētnieku un motivētu 
studentu sadarbība. RSU uz spēcīgās pētījumu bāzes biotehnoloģijā, 
genoma izpētē un molekulārajā bioloģijā ir radīti atklājumi onkoloģijā, 
infektoloģijā, pediatrijā, rehabilitoloģijā un stomatoloģijā, kas pārtop 
sabiedrībai noderīgos produktos un pakalpojumos. 

“Prestižā Nobela prēmija medicīnā šogad piešķirta 
ASV dzimušajiem zinātniekiem Viljamam Kelinam (Wil-
liam G. Kaelin) un Gregam Semenzam (Gregg L. Semen-
za), kā arī britu zinātniekam Pīteram Retklifam (Peter 
J. Ratcliffe). Nobela prēmijas komiteja ir novērtējusi 
viņu pētījumus par to, kā šūna jūt skābekļa klātbūtni 
un ko tā dara, kad tai pietrūkst skābekļa. Šūnu pētījumi 
saistībā ar šiem atklājumiem notiek arī Rīgas Stradiņa 
universitātes (RSU) Onkoloģijas institūta Molekulārās 
ģenētikas laboratorijā.”

Par RSU zinātnieku vēža 
hipoksijas pētījumiem  

un šā gada Nobela 
prēmiju medicīnā

Citāts no avota – https://ej.uz/7ctp 
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Pētnieku akadēmija
Lai paralēli studiju procesam studējošos iesaistītu 

pētniecības darbā, RSU Absolventu asociācija sadarbī-
bā ar Studējošo pašpārvaldi jau otro gadu pēc kārtas 
realizē projektu “Pētnieku akadēmija”, kura mērķis ir 
sniegt informāciju un pamatprasmes pētniecībā.
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STARPDISCIPLINĀRA PIEEJA –  
risinājums mūsdienīgām problēmām

Universitāte + industrija = 
tramplīns inovācijām 

Rīgas Stradiņa universitātē nākamā gada sākumā tiks 
atvērts biznesa inkubators, kas būs unikāls Latvijas mē-
rogā ar to, ka būs pirmais inkubators, kas specializēsies 
veselības nozarē un dažādos ar to saistītos starpdis-
ciplināros projektos. Kopumā ar inkubatora palīdzību 
mēģināsim pastiprināti atbalstīt un veicināt inovāciju, 
līderības un uzņēmējdarbības iespējas gan RSU stu-
dējošajiem un darbiniekiem, gan citiem interesentiem, 
veidojot kopīgas komandas ar RSU studentiem vai 
darbiniekiem, palīdzot tiem veidot starpdisciplināras 
komandas, kas rada augstu pievienoto vērtību, koncen-
trējoties uz internacionalizāciju un veselības nozari.

Zinātnes mēnesis
Katru gadu Rīgas Stradiņa universitātē oktobris ir zināt-

nes mēnesis, kad notiek dažādi pasākumi, kas sniedz pla-
šāku ieskatu studiju, zinātnes un industrijas ciešajā sasais-
tē, lai attīstītu inovatīvu, uz pētniecību balstītu domāšanu. 

EIT Health Hub Latvia
EIT ir Budapeštā bāzēta Eiropas Savienības struktūra, 

kuras mērķis ir stiprināt Eiropas inovētspēju, savukārt 

EIT Health ir tās atzars – pieredzējušu veselības noza-
res inovatoru tīkls, kura mērķis ir veicināt starpvalstu 
sadarbību un radīt inovatīvus risinājumus Eiropas iedzī-
votāju veselības uzlabošanai. 

Icebreakers
Rīgas Stradiņa universitāte piedalās Ziemeļeiropā lie-

lākajā studentu biznesa iespēju festivālā Icebreakers.
Festivālu, kas pulcē ap 1000 uzņēmējdarbībā un ino-

vācijās ieinteresētu jauniešu, 2019. gadā atklāja Valsts 
prezidents Egils Levits ar diskusiju par studentu lomu 
mūsdienīgas un ilgtspējīgas valsts attīstībā. Savukārt 
RSU iestājas par  inovatīvas domāšanas un uzņēmēj-
spēju veicināšanu Latvijas studentiem.

Icebreakers aptver tādas tēmas kā nākotnes profe-
sijas, tehnoloģiju un mākslīgā intelekta attīstība, vien-
laikus sniedzot studentiem iespēju smelties praktisko 
informāciju biznesa sākšanai un jaunrades prasmju 
kaldināšanai. Festivāla ietvaros norisinās Biznesa ide-
ju konkurss, kurā 10 dalībnieki cīnās par 10 000 EUR 
grantu savas idejas realizēšanai.

SIMULĀCIJĀ balstīta  
izglītības pieeja

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības teh-
noloģiju centrs ir ievērojamākais un labāk aprīkotais 
simulācijas tehnoloģiju izglītības centrs Baltijas valstīs.

Studenti, izmantojot dažādas simulācijas tehnoloģijas, 
var apgūt tādas sarežģītas procedūras kā mākslīgo elpi-
nāšanu, sirds masāžu, intubāciju un daudzas citas, kuras 
mūsdienās topošajiem ārstiem vairs nav iespējams ap-
gūt ar reāliem pacientiem drošības apsvērumu dēļ.

Šo tehnoloģiju (gan simulācijas, gan virtuālās realitā-
tes) ieviešana palīdz studentiem daudz īsākā laikā apgūt  
klīniskās prasmes un iemaņas, pat sarežģītas operāci-
jas, kā arī komunikāciju ar pacientiem, darbu komandā 
un citas mediķiem nepieciešamās prasmes. Šāds apmā-
cības veids ir ļoti pietuvināts realitātei, efektīvs un drošs 
gan pacientam, gan ārstam, kā arī izmaksu ziņā daudz 
efektīvāks par klasisko apmācības veidu.



Mēs augsti vērtējam ikvienu mūsu atbalstītāju un uzskatām,  
ka katrs ieguldījums ir nozīmīgs izglītības un zinātnes attīstībā. 
Atbalstītāju devums palīdz RSU tiekties uz izcilību un turpināt būt 
par īpašu vietu, kurā paplašinās cilvēka iespēju robežas un veidojas 
personības. Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no modernākajām 
universitātēm Baltijā ar plašu studiju programmu piedāvājumu  
veselības aprūpē un sociālo zinātņu jomā, spēcīgu pētniecisko bāzi  
un starptautisku atpazīstamību. Mecenātu devums universitātei  
palīdz pilnveidoties, rūpēties par universitātes vidi un tās cilvēkiem  
un sasniegt jaunus mērķus.

Atbalstīšanas iespējas: 
• Mecenāta vārdā nosaukta stipendija ārvalstu ekspertiem 
• Mecenāta vārdā nosaukta studējošo stipendija
• Mecenāta vārdā nosaukta pētnieku stipendija
• Pētniecības u.c. projekti, konferences, studiju kursi
• Mācību materiālu, tehnoloģiju ziedošana studiju  

un pētniecības procesa nodrošināšanai

Atzinība:
• Atbalstītāju, kuri investējuši RSU 5000 EUR un vairāk, vārdi  

tiek ierakstīti “VIVAT MAECENATUM CARITAS” - atbalstītāju  
goda sienā RSU centrālās ēkas foajē, Dzirciema ielā 16, Rīgā

• Atbalstītāju logo izvietojums 70 gadu jubilejas bukletā, filmā,  
mājas lapā, RSU vestibila ekrānos, sociālajos medijos,  
uz salidojuma ielūgumiem

• Intervija ar uzņēmumu vai mecenātu
• Bezmaksas ielūgumi uz RSU organizētajiem koncertiem,  

Zinātnes brokastīm, Pētnieku akadēmiju un  
vispārizglītojošām lekcijām 

• Iespēja uzstāties ar vieslekcijām

ATBALSTĪTĀJIEM

Līga Hartpenga
liga.hartpenga@rsu.lv
+371 26408489

Mūsu kontakti


