RTU stipendijas
Vidusskolēniem, kuri uzrādījuši izcilas sekmes mācībās un vēlas studēt Rīgas Tehniskajā
universitātē (RTU), bet kuriem nav pietiekama materiālā nodrošinājuma studijām, ir iespēja
pieteikties stipendijai «Topošais profesionālis». Ikmēneša stipendijas 145 EUR vērtībā
konkursa kārtībā tiks piešķirtas astoņiem skolēniem. Vairāk:
Stipendiju konkursu, veicinot izglītības pieejamību, organizē RTU Attīstības fonds sadarbībā
ar AS «Olainfarm» un AS «RBSSKALS». Stipendijai «Topošais profesionālis» no 28. aprīļa līdz
31. jūlijam aicināti pieteikties Latvijas vidējās izglītības iestāžu 12. klases skolēni, kuri
2014./2015. studiju gadā vēlas studēt RTU pamatstudiju programmas 1. kursā.
Konkurss norisināsies divās atlases kārtās. Pirmajā kārtā skolēnam jāiesniedz pieteikuma
anketa, CV, informācija par ģimenes materiālo stāvokli, sekmes apliecinošs dokuments un
motivācijas vēstule, kurā jānorāda vēlamā RTU studiju programma un jāieskicē nākotnes
plāni pēc studijām. Otrā kārta notiks augustā, kad jau būs zināmi uzņemšanas rezultāti. Tad
uz klātienes intervijām tiks aicināti konkursa finālisti — stipendiju pretendenti, kas jau būs
kļuvuši par RTU 1. kursa studentiem. Pretendentu sniegumu vērtēs konkursa komisija, kurā
būs pārstāvēts RTU Attīstības fonds, AS «Olainfarm», AS «RBSSKALS», kā arī RTU zinātniskais
un akadēmiskais personāls. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz augusta beigām, un
stipendiju ieguvēji finansiālo atbalstu saņems pirmajā studiju gadā.
Sīkāka informācija par dalību konkursā pieejama RTU Attīstības fonda mājas lapā
www.fonds.rtu.lv.
Kustību teātris
Pirmdien, 19. maijā, plkst. 19.00 Rīgas Skolēnu pilī, 3. stāvā, 313. telpā notiks uzņemšana
kustību teātrī „Trīs”. Gaidīti audzēkņi vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Līdzi jāņem sporta tērps
un jābūt vēlmei radoši izpausties! Ja izlem laicīgi, ka vēlies nākt, piesakies (vārds, uzvārds,
vecums): kustibuteatris@inbox.lv (ja izlem pēdējā brīdī - nāc bez pieteikšanās!) Vairāk:
Mācīsimies izteikt sevi, uztvert pasauli un saprast citus caur kustībām. Paralēli dejas
pamatiem, nodarbībās apgūtās prasmes pārbaudīsim un pielietosim kopīgi veidotās kustību
teātra izrādēs un iegūsim skatuvisko pieredzi uzstājoties.
Nodarbībās pie pieredzējušiem pedagogiem dejas un teātra jomā apgūsiet:
- laikmetīgās un klasiskās dejas pamatus;
- dejas improvizāciju;
- aktiermeistarību.
Pedagogi: Liene Stepena, Madara Juška-Grundberga, Annija Belogrudova, Agne Menniks
Nodarbības - BEZ MAKSAS!

