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Datums, laiks, vieta

Rīgas Jauno
tehniķu centrs

29. augustā
plkst. 11.00-14.00,
Bauskas ielā 88 un
Ernestīnes ielā 8A
10. septembrī
plkst. 16.00-19.00,
Bauskas ielā 88 un
Ernestīnes ielā 8A

nas

u die
durvj

Apraksts

Mājas lapa

CITĀDA ZINĪBU DIENA

www.rjtc.lv

Bērniem un jauniešiem būs iespēja
iepazīties ar pulciņu piedāvājumu,
darboties radošās darbnīcās un saturīgi
kopā ar vecākiem pavadīt brīvo laiku un,
iespējams, iegūt kādu saldu balvu.

24. septembrī
plkst. 16.00-19.00,
Bauskas ielā 88 un
Ernestīnes ielā 8A

Atvērto durvju dienās bērni ar vecākiem un jauniešiem iepazīsies ar pulciņu
specifiku, saskaņos pulciņu nodarbību
laikus, varēs iepazīties ar mācību vidi,
kabinetiem, darbnīcām, u.c.

Bērnu un
jauniešu centrs
“Laimīte"

1.septembrī
plkst. 12.00-15.00,
Sarkandaugavas ielā 24 un
Baltāsbaznīcas ielā 14

Te ir viss, ko vēlies, nāc un izvēlies!
Iepazīšanās ar interešu izglītības
piedāvājumu, radošās darbnīcas,
sporta aktivitātes, priekšnesumi.

www.laimite.lv

Pārdaugavas
bērnu un
jauniešu centrs
“Altona”

1.septembrī
plkst. 9.00-17.00,
Ruses ielā 13
2. septembrī
Plkst. 13.00-18.00,
Altonavas ielā 6
3. septembrī
Plkst. 13.00-17.00,
Imantas ielā 11A

Atklāj sevī radošo prieku!
Nāc un darbojies Altonā!
1.septembrī - Četras vizuāli plastiskās
mākslas meistarklases, iespēja
iepazīties ar interešu izglītības pedagogiem un interešu izglītības
programmu piedāvājumu.
2.septembrī- Audzēkņu darbu
izstāde, radošās darbnīcas, koncerts
ar pārsteigumiem. 3.septembrī Aicina lielus un mazus interesentus
piedalīties orientēšanās spēlē "Atrodi
savu vaļasprieku!"

www.pbjcaltona.riga.lv

Bērnu un
jauniešu centrs
“IK Auseklis”

2. septembrī
Plkst. 15.30-18.30
Silciema ielā 3

Atvērto durvju diena –
"Jugla - tā mana daļa Rīgas"
Apmeklētājiem būs iespēja tikties ar
Centra interešu izglītības skolotājiem,
uzzināt par darbu pulciņos, piedalīties
aktivitātēs, kā arī pieteikties pulciņos.

www.ikauseklis.lv

Bērnu un
jauniešu centrs
“Daugmale”

2. septembrī
Plkst. 15.00-17.00
Aglonas ielā 39 un
Vizlas ielā 1

Esi ar mums! Esi viens no mums!
Dārgumu meklējumi Latgales
Priekšpilsētas ielu labirintos.
Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt
par interešu izglītības iespējām un
piedāvājumiem BJC “Daugmale”,
Latgales Priekšpilsētā un Rīgā!
Būs arī sporta aktivitātes un radošas
darbnīcas, orientēšanās un dažādas
spēles. Iesaistoties, apmeklētāji
atradīs “dārgumus”!

www.bjcdaugmale.lv

3. septembrī
Plkst. 15.00-17.00
Maskavas ielā 279/7 un
Maskavas ielā 283B
4. septembrī
Plkst. 15.00-17.00
Jēkabpils ielā 19A un
Strūgu ielā 2

Mākslinieciskās
jaunrades centrs
“Praktiskās
estētikas skola”

3. un 4. septembrī
Plkst. 15.00-19.00
A.Saharova ielā 35

Atvērto durvju pēcpusdienas.
Aicina bērnus un jauniešus ar vecākiem no Pļavniekiem!
Būs iespēja iepazīties ar interešu
izglītības nodarbību piedāvājumu
mākslas, sporta, mūzikas, dejas,
valodu un citās jomās, satikt pedagogus, izvēlēties savām interesēm
atbilstošāko un aizpildīt uzņemšanas
iesniegumu. Nodarbības ir bez
maksas un vietu skaits ir ierobežots.

www.estets.lv

Bērnu un
jauniešu centrs
“Rīgas Skolēnu
pils”

8. septembrī
Plkst. 16.00-19.00
K. Barona ielā 99

Rīgas Skolēnu pils- Tavu iespēju pils.
Rīgas Skolēnu pils mācību telpās,
vestibilā, pagalmā notiks konsultācijas, prezentācijas, atklātās nodarbības,
darbnīcas, sporta un radošās aktivitātes, spēles, koncerti, izstādes.

www.rsp.lv

Tehniskās
jaunrades nams
“Annas 2”

9. septembrī
Plkst. 15.00-19.00
Annas ielā 2

Annas tehnovirtuve.
Aktivitātes plānotas klātienē un
tiešsaistē. Klātienē būs iespēja tikties
ar pulciņu skolotājiem, piedalīties
darbnīcās un skatēs, skatīties dronu
un raķešu paraugdemonstrējumus,
beatbox, DJ un teātra performances,
kā arī pavāršovu. Tiešsaitē notiks
tiešraide no pasākuma, kā arī iepriekš
sagatavotu sižetu translācija.

www.tjn.lv

Par interešu izglītības pieejamību skolās
interesējies izglītības iestādēs
*Uzņemšana interešu izglītības iestādēs notiks, ievērojot
valstī noteiktos piesardzības pasākumus

