1) RTU Zinātnes festivāls
Sestdien, 23. martā, Rīgas Tehniskajā universitātē visas dienas garumā notiks jau otrais RTU Zinātnes
festivāls, kurā bērniem un jauniešiem būs iespēja piedalīties eksperimentos un sacensībās: būvēt
makaronu tiltus, programmēt lego robotus, dzirdēt jauno pētnieku prezentācijas, jaukt mutuļojošus sulu
kokteiļus, piedalīties tehniskās jaunrades darbnīcās un citās aktivitātēs.
Vairāk info http://www.rtu.lv/content/view/8805/1659/lang,lv/
2)Tuvākās atvērto durvju dienas








25. martā Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža 11:00
25. marta - 28. martam Latvijas Mākslas akadēmijā ekskursijas par dažādām studiju nozarēm
26. martā Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža 11:00
26. martā Rīgas Tehniskā koledža 12:00-15:00
26. martā Rīgas Tirdzniecības tehnikums 14:30
27. martā LU P. Stradiņa medicīnas koledža 10:00-15:00
27. martā Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola

3)Ko sūtīju vakar - Eksakto zinātņu diena 2013
Latvijas Universitātē (LU) 19.aprīlī notiek ikgadējais pasākums ‘‘Eksakto zinātņu diena 2013’’. Līdz
2.aprīlim ikviens vidusskolēns, kuru interesē dabaszinātnes, matemātika un datorika, aicināts izveidot
savu komandu un pieteikt dalību pasākumam http://ej.uz/eksaktas.
Interesentim būs iespēja aktīvi pavadīt laiku ar draugiem, komandās pildot dažādus aizraujošus
uzdevumus, sacenšoties ar citu Latvijas skolu komandām, un vienlaikus gūt priekšstatu par LU eksakto
zinātņu studiju programmām, klātienē apmeklējot LU Datorikas, Bioloģijas, Ķīmijas un Ģeogrāfijas un
Zemes zinātņu fakultātēs.
Lai piedalītos „Eksakto zinātņu dienā 2013”, skolēniem:
• Jāizveido 5 skolēnu komanda;
• Laikā no 19.marta līdz 2. aprīlim komandai jāpiesakās pasākumam, aizpildot anketu
http://ej.uz/eksaktas ;
• Laikā no 3. aprīļa līdz 15. aprīlim jāveic radošs mājasdarbs. Mājasdarba tēma dalībniekiem tiks
izsludināta pēc 2.aprīļa.
4) Mūzu akadēmija
no 27. marta līdz 3. aprīlim notiks reģistrācija Latvijas Kultūras akadēmijas "Mūzu akadēmijai" - 6.
aprīlī tiks organizētas interesantas un īpaši reflektantiem veidotas nodarbības (bez maksas), kas sniegs
ieskatu Kultūras akadēmijas bakalaura studiju virzienos, kuros akadēmija uzņems studentus 2013. gada
vasarā, kā arī ļaus interesentiem savlaicīgi novērtēt, vai izvēlētā studiju joma atbilst viņu interesēm.
Dalībnieku skaits ir ierobežots!

