NIID.LV
Izglītības iespējas

Atvērto durvju dienas 2020. gadā
Aktualizēts 2020. gada 21. aprīlī

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī
tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 12. maijam.
No 13. marta mācību process visās izglītības iestādēs norisinās attālināti. Noderīga informācija
pedagogiem, skolēniem un vecākiem par Covid-19, aktualitātēm, piesardzības pasākumiem,
attālināto mācību nodrošināšanas iespējām u.c. ar ārkārtas situāciju saistītiem jautājumiem
pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē.
NB! Ārkārtējās situācijas laikā tiek atcelti un aizliegti visi publiskie klātienes pasākumi,
tostarp arī Atvērto durvju un informācijas dienas!!!
Lai iepazīstinātu topošos reflektantus ar studiju iespējām, programmām, pasniedzējiem,
mācību procesu un vidi, kā arī sporta un atpūtas iespējām, dienesta viesnīcām, bibliotēkām,
augstskolas un citas izglītības iestādes piedāvā apmeklēt Atvērto durvju dienu pasākumus
tiešsaistes režīmā. Daļu no šiem pasākumiem varēsi noskatīties arī ierakstā.
Aicinām ikvienu izmantot iespēju apmeklēt izglītības iestādes attālināti!
NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.
Aicinām izglītības iestādes informēt par plānotajiem pasākumiem un izmaiņām, rakstot uz epastu info@niid.lv.

Atvērto durvju dienas tiešsaistē 2020. gadā

AUGSTSKOLAS
Vidzemes Augstskola

21. marts plkst. 11:00. Pieejams
tiešraides ieraksts! Skat.info

Latvijas Universitāte

Sākot ar 30. martu. Tiešsaistes pasākumu
plāns LU fakultātēs un filiālēs - skat.info

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs

2. aprīlis plkst. 16:00 - 17:00 Skat.info

SIA "Rīgas Juridiskā augstskola"

6. aprīlis plkst. 16:00 (maģistra
programmās) Skat.info

Biznesa augstskola Turība

23. aprīlis plkst. 17:00 Skat.info

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola
"RISEBA"

7. maijs plkst. 15:00 – 18:00 Skat.info

Rīgas Stradiņa universitāte

27. - 30 aprīlis plkst. 16:00 - 18:00
(pamatstudijās) Skat.info
12. maijs (maģistrantūrā)

KOLEDŽAS
SIA "Biznesa vadības koledža"

2. aprīlis plkst. 18:30 Skat.info

PROFESIONĀLĀS SKOLAS

Pānotās atvērto durvju dienas klātienē 2020. gada maijā
Lūdzam iepriekš pārliecināties, vai pasākums nav atcelts!

AUGSTSKOLAS
Ekonomikas un kultūras augstskola

16. maijs plkst. 12:30 (Ja situācija
neļaus tikties klātienē, tad tikšanās
notiks tiešsaistē) Skat.info

Rīgas Aeronavigācijas institūts

16. maijs plkst. 11:00 Skat.info

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola
"RISEBA"

19. maijs plkst. 17:00

Biznesa augstskola Turība

20. maijs plkst. 17:00 Skat.info

Transporta un sakaru institūts

23. maijs

AUGSTSKOLAS

KOLEDŽAS
Grāmatvedības un finanšu koledža, SIA

19. un 26. maijs plkst. 14:00 - 18:00

PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

14. maijs plkst. 12:00 - 15:00

SIA "Biznesa vadības koledža"

14., 21. un 28. maijs plkst. 18:30

"Latvijas Kultūras koledža"

16. maijs plkst. 13:00

Rīgas Medicīnas koledža

16. maijs plkst. 11:00

"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža

20. maijs no plkst. 16:00 Skat.info

Rīgas Celtniecības koledža

20. maijs plkst. 14:00

"Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju
koledža"

29. maijs

Sarkanā Krusta medicīnas koledža

29. maijs plkst. 14:00

Juridiskā koledža

30. maijs plkst. 15:15

PROFESIONĀLĀS SKOLAS
Rīgas Stila un modes tehnikums

14. maijs Skat.info

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

15., 22. un 29. maijs plkst. 10:00 15:00 Skat.info

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

13. maijs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

16. maijs plkst. 11:00 - 14:00
(konsultācijas)

Profesionālā vidusskola "Victoria"

16. maijs no plkst. 12:00 (prezentācija
krievu valodā); plkst. 14:00
(prezentācija latviešu valodā)

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

29. maijs

