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Atvērto durvju dienas 2022. gadā 
Aktualizēts 2022. gada 31. martā 

 

Izglītības iestādes aicina ikvienu apmeklēt atvērto durvju un informācijas dienas, kā arī citus izglītības un 

karjeras tematikai veltītus pasākumus. Ja epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nav iespējams pasākumus 

apmeklēt klātienē, tad ikvienam ir iespēja piedalīties pasākumu tiešraidēs vai noskatīties  tiešraižu ierakstus un 

virtuālās tūres. 

Lai iepazīstinātu topošos studentus ar mācību iespējām, programmām, pasniedzējiem, mācību procesu un vidi, kā arī 
sporta un atpūtas iespējām, dienesta viesnīcām, bibliotēkām, augstskolas, koledžas un profesionālās izglītības iestādes 

piedāvā apmeklēt atvērto durvju dienas, informācijas dienas, karjeras dienas un citus pasākumus. Tāpat ikviens 

interesents var apmeklēt iestāžu un organizāciju rīkotus izglītībai un karjerai veltītus pasākumus tiešsaistē vai klātienē, 

ja to ļauj epidemioloģiskā situācija valstī. 

NB! Plānojot dalību pasākumā, aicinām noskaidrot: 

 Vai nepieciešams uzrādīt vakcinācijas sertifikātu un personas dokumentu, ja pasākums notiek klātienē; 

 Vai nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. 

Noskaties! Atvērto durvju dienu un citu pasākumu tiešraižu ieraksti un virtuālās tūres ir apkopotas šī raksta pēdējā tabulā. 

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta! 

Aicinām izglītības iestādes informēt par plānotajiem pasākumiem un izmaiņām, rakstot uz e-pastu info@niid.lv. 

Pasākumi 2022. gada aprīlī 

https://www.niid.lv/
mailto:info@niid.lv
https://www.niid.lv/


AUGSTSKOLAS 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola 

"RISEBA" 

6. aprīlis plkst. 16:00 (Atvērto durvju diena 

tiešsaistē topošajiem bakalauriem) Skat.info; 

12. aprīlis plkst. 18:00 (Topošo maģistru vakars 

tiešsaistē) Skat.info 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija  

8. aprīlis plkst. 14:00 un 15:00 (Atvērto durvju 

diena klātienē un tiešsaistē) Skat.info 

Banku augstskola 

12. aprīlis plkst. 16:00 (Atvērto durvju diena 

tiešsaistē bakalaura un 1. līmeņa 

programmās) Skat.info 

26. aprīlis plkst .18:30 (Atvērto durvju diena 

tiešsaistē maģistra programmās) Skat.info 

Rīgas Stradiņa universitāte  

12. un 13. aprīlis (Atvērto durvju dienas 

tiešsaistē) Skat.info 

Transporta un sakaru institūts  

14. aprīlis plkst. 16:00 (informācija par norisi 

tiks precizēta) 

Biznesa augstskola Turība  23. aprīlis Skat.info 

Latvijas Kultūras akadēmija  23. aprīlis (Informācijas diena) Skat.info 

Rīgas Tehniskā universitāte  

29. marts - 29. aprīlis (Tiešsaistes pasākumi 

"Pieslēdzies RTU!" Skat.info 

    

KOLEDŽAS 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža 

5. aprīlis plkst.15:00 (Atvērto durvju diena 

klātienē par arodizglītības programmu 

"Māszinības") Skat.info 

Latvijas Kultūras koledža 

6. aprīlis (Atvērto durvju diena 

klātienē) Skat.info 

PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" 

7. aprīlis plkst. 15:00 - 16:00 (Atvērto durvju 

diena tiešsaistē); 28. aprīlis plkst. 13:00 - 16:00 

(Atvērto durvju diena klātienē) Skat.info 

SIA "Biznesa vadības koledža"  

7., 14., 21. un 28. aprīlis plkst. 18:30 (Atvērto 

durvju dienas tiešsaistē) Skat.info 

"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža  

13. un 27. aprīlis plkst. 16:00 (Atvērto durvju 

dienas tiešsaistē) Skat.info 

    

PROFESIONĀLĀS SKOLAS 

PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"  

2. aprīlis (Tiešsaistes konsultācijas 

reflektantiem) Skat.info 

https://www.niid.lv/niid_search/provider/Biznesa%2C%20m%C4%81kslas%20un%20tehnolo%C4%A3iju%20augstskola%20%22RISEBA%22?qy=&ct=&tg=&provider_type=Augstskola%7CKoled%C5%BEa
https://www.niid.lv/niid_search/provider/Biznesa%2C%20m%C4%81kslas%20un%20tehnolo%C4%A3iju%20augstskola%20%22RISEBA%22?qy=&ct=&tg=&provider_type=Augstskola%7CKoled%C5%BEa
https://www.riseba.lv/lv/uznemsana/atverto-durvju-dienas-2022
https://www.riseba.lv/lv/uznemsana/atverto-durvju-dienas-2022
https://www.niid.lv/niid_search/provider/R%C4%93zeknes%20Tehnolo%C4%A3iju%20akad%C4%93mija?qy=&ct=&tg=&provider_type=Augstskola%7CKoled%C5%BEa
https://www.rta.lv/aktualitates/rezeknes-tehnologiju-akademija-informacijas-diena-notiks-gan-klatiene-gan-attalinati-25032022
http://www.niid.lv/niid_search/provider/Banku%20augstskola?qy=&ct=&tg=&provider_type=Augstskola
https://www.ba.lv/augstskola/zina/izsludinam-atverto-durvju-dienas-bakalaura-studiju-programmam-tiessaiste/
https://www.ba.lv/augstskola/zina/izsludinam-atverto-durvju-dienas-magistra-studiju-programmam-tiessaiste/
http://www.niid.lv/niid_search/provider/R%C4%ABgas%20Stradi%C5%86a%20universit%C4%81te?qy=&ct=&tg=&provider_type=Augstskola%7CKoled%C5%BEa
https://www.rsu.lv/atverto-durvju-diena
http://niid.lv/niid_search/provider/Transporta%20un%20sakaru%20instit%C5%ABts?qy=&ct=&tg=&provider_type=Augstskola
https://www.niid.lv/niid_search/provider/Biznesa%20augstskola%20Tur%C4%ABba?qy=&ct=&tg=&provider_type=Augstskola%7CKoled%C5%BEa
https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/atverto-durvju-dienas
http://niid.lv/niid_search/provider/Latvijas%20Kult%C5%ABras%20akad%C4%93mija?qy=&ct=&tg=&provider_type=Augstskola
https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/informativie-pasakumi-studiju-interesentiem/informacijas-diena/
https://www.niid.lv/niid_search/provider/R%C4%ABgas%20Tehnisk%C4%81%20universit%C4%81te?qy=&ct=&tg=&provider_type=Augstskola%7CKoled%C5%BEa
https://www.rtu.lv/lv/nac-studet/piesledzies-rtu
https://www.niid.lv/niid_search/provider/R%C4%ABgas%20Stradi%C5%86a%20universit%C4%81tes%20Sarkan%C4%81%20Krusta%20medic%C4%ABnas%20koled%C5%BEa?qy=&ct=&tg=&provider_type=Augstskola%7CKoled%C5%BEa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6wnuj5gP0CUkgmq4PZmIwWpXQqEh_E12lbjwsmIxJipRQ5Q/viewform
https://www.niid.lv/niid_search/provider/Latvijas%20Kult%C5%ABras%20akad%C4%93mijas%20a%C4%A3ent%C5%ABra%20%22Latvijas%20Kult%C5%ABras%20akad%C4%93mijas%20Latvijas%20Kult%C5%ABras%20koled%C5%BEa%22?qy=&ct=&tg=&provider_type=Augstskola%7CKoled%C5%BEa
https://kulturaskoledza.lv/blog/2022/03/24/atverta-durvju-diena-jau-6-aprili/
https://www.niid.lv/niid_search/provider/Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20kompetences%20centrs%20%22R%C4%ABgas%20Tehnisk%C4%81%20koled%C5%BEa%22?qy=&ct=&tg=&provider_type=Augstskola%7CKoled%C5%BEa
https://rtk.lv/?zina=8896
http://www.niid.lv/niid_search/provider/Sabiedr%C4%ABba%20ar%20ierobe%C5%BEotu%20atbild%C4%ABbu%20%22Biznesa%20vad%C4%ABbas%20koled%C5%BEa%22?qy=&level_1=&provider_type=Koled%C5%BEa
https://www.bvk.lv/atverto-durvju-diena/
https://www.niid.lv/niid_search/provider/%22HOTEL%20SCHOOL%22%20Viesn%C4%ABcu%20biznesa%20koled%C5%BEa?qy=&ct=&tg=&provider_type=Augstskola%7CKoled%C5%BEa
https://hotelschool.lv/atverto-durvju-dienas/
https://www.niid.lv/niid_search/provider/Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20kompetences%20centrs%20%22Ventspils%20M%C5%ABzikas%20vidusskola%22?qy=&ct=&tg=&provider_type=Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de
http://vmv.ventspils.lv/muzikas-vidusskola/uznemsana/


Daugavpils Būvniecības tehnikums  

4.- 8.aprīlis plkst. 9:00-15:00 (Atvērto durvju 

dienas klātienē Dagdā - nepieciešama iepriekšēja 

reģistrācija); 6., 7. un 8. aprīlis plkst.  12:00-

18:00 (Atvērto durvju dienas klātienē 

Daugavpilī) Skat.info 

PIKC VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikums"  

8. aprīlis plkst 10:00 (Atvērto durvju diena 

klātienē Rīgā un Preiļos - nepieciešama 

iepriekšēja reģistrācija) Skat.info 

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"  

20 aprīlis plkst 18:00 (Atvērto durvju diena 

tiešsaistē) 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums  

20.- 22. aprīlis no plkst. 10:00 (Atvērto durvju 

diena klātienē, iepriekš jāpiesakās!) Skat.info 

21. aprīlis plkst 9:00 - Tehnikas diena 

klātienē Skat.info 

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 

23. aprīlis plkst. 11:00 - 14:30 (Konsultācija 

reflektantiem - tiešsaistē vai klātienē) Skat.info 

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskola" 

29. un 30. aprīlis (Konsultācijas mūzikas 

programmu reflektantiem - tiešsaistē vai 

klātienē) Skat.info 

PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" (Rīgas 

Doma kora skola) 

30. aprīlis (Konsultācija reflektantiem - tiešsaistē 

vai klātienē) Skat.info 

    

CITI PASĀKUMI 

Atvērto durvju nedēļa Latvijas uzņēmumos 4. - 8. aprīlis (klātienē vai tiešsaistē) Skat.info 

Ēnu diena uzņēmumos visā Latvijā 6. aprīlis (klātienē vai tiešsaistē) Skat.info 

    

 

http://www.niid.lv/niid_search/provider/Daugavpils%20B%C5%ABvniec%C4%ABbas%20tehnikums?qy=&ct=&tg=&provider_type=Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de
https://www.dbt.lv/lv/Jaunumi/1/2205/Daugavpils-buvniecibas-tehnikums-aicina-uz-Atverto-durvju-dienam
https://www.niid.lv/niid_search/provider/Valsts%20sabiedr%C4%ABba%20ar%20ierobe%C5%BEotu%20atbild%C4%ABbu%20%22R%C4%ABgas%20T%C5%ABrisma%20un%20rado%C5%A1%C4%81s%20industrijas%20tehnikums%22?qy=&ct=&tg=&provider_type=Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de
https://www.niid.lv/niid_search/provider/Valsts%20sabiedr%C4%ABba%20ar%20ierobe%C5%BEotu%20atbild%C4%ABbu%20%22R%C4%ABgas%20T%C5%ABrisma%20un%20rado%C5%A1%C4%81s%20industrijas%20tehnikums%22?qy=&ct=&tg=&provider_type=Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de
https://www.rtrit.lv/aktuali/news/atverto-durvju-diena-klatiene-8-aprili/
https://www.niid.lv/niid_search/provider/Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20kompetences%20centrs%20%22R%C4%ABgas%20Valsts%20tehnikums%22?qy=&ct=&tg=&provider_type=Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de
https://www.niid.lv/niid_search/provider/Kandavas%20Lauksaimniec%C4%ABbas%20tehnikums?qy=&ct=&tg=&provider_type=Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de
https://www.kandavastehnikums.lv/piesaki-atverto-durvju-dienu-apmeklejumu
https://www.kandavastehnikums.lv/tehnikas-diena-kandavas-lauksaimniecibas-tehnikuma
https://www.niid.lv/niid_search/provider/J%C4%81%C5%86a%20Ivanova%20R%C4%93zeknes%20m%C5%ABzikas%20vidusskola?qy=&ct=&tg=&provider_type=Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de
http://www.jirmv.lv/index.php/event/toposo-reflektantu-konsultacijas-3/
https://www.niid.lv/niid_search/provider/Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20kompetences%20centrs%20%22Liep%C4%81jas%20M%C5%ABzikas%2C%20m%C4%81kslas%20un%20dizaina%20vidusskola%22?qy=&ct=&tg=&provider_type=Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de
https://www.niid.lv/niid_search/provider/Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20kompetences%20centrs%20%22Liep%C4%81jas%20M%C5%ABzikas%2C%20m%C4%81kslas%20un%20dizaina%20vidusskola%22?qy=&ct=&tg=&provider_type=Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de
https://lmmdv.edu.lv/iestajies-muzika
http://niid.lv/niid_search/provider/Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20kompetences%20centrs%20%22Nacion%C4%81l%C4%81%20M%C4%81kslu%20vidusskola%22/Nacion%C4%81l%C4%81%20M%C4%81kslu%20vidusskola%20-%20R%C4%ABgas%20Doma%20kora%20skola?qy&tg=&provider_type=Profesion%C4%81l%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de
http://www.rdks.lv/uznemsanas-konsultacijas/
https://enudiena.lv/jaunumi/enu-diena-2022-norisinasies-aprili
https://www.prakse.lv/event/list/1/1/0/0/0/0/0
https://enudiena.lv/
https://enudiena.lv/jaunumi/enu-diena-2022-norisinasies-aprili
https://enudiena.lv/jaunumi/enu-diena-2022-norisinasies-aprili

